
VOORDELIGE 
ZORGVERZEKERING 
VOOR MINIMA 2017 



www.grdebevelanden.nl/wiz
GR de Bevelanden is een samenwerkings verband tussen de gemeenten 
Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal.

Inwoners uit de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal kunnen 
via GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) gebruik maken van de 
voordelige collectieve verzekering voor minima van zorgverzekeraar CZ. U komt hiervoor 
in aanmerking als u een bijstandsuitkering heeft of als u een laag inkomen (maximaal 130% 
van de voor u geldende bijstandsnorm) en een bescheiden vermogen heeft. 
 
Uw voordeel

 7% collectiviteitskorting 
  GR de Bevelanden draagt € 22,89 bij in uw maandelijkse premie* 
  Aanvullende verzekering ‘gemeente extra uitgebreid’ inclusief tandartsverzekering
  Recht op extra vergoedingen, in veel gevallen 100% vergoeding van brillen en tandarts
  Module thuiszorg en WIz 
  Geen medische keuring nodig
  Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd

 
De kosten 

Aanvragen en meer informatie
Met de collectieve zorgverzekering van GR de Bevelanden bent u goed verzekerd. U heeft 
dan een basisverzekering mét uitgebreide aanvullende- en tandartsverzekering. Deelname 
is niet verplicht. Het staat u vrij een andere verzekering of verzekeraar te kiezen.  
U ontvangt dan geen korting of een bijdrage van GR de Bevelanden. 

Op www.grdebevelanden.nl/zorgverzekering vindt u meer informatie, de voorwaarden en 
ziet u hoe u de verzekering kunt aanvragen. Heeft u nog vragen? We beantwoorden uw 
vragen graag op één van de spreekuren. Kijk op de website wanneer we bij u in de buurt 
zijn.  

Bent u al deelnemer? 
Als u nu al deelneemt aan de collectieve zorgverzekering voor minima, hoeft u niets te 
doen. Uw deelname wordt automatisch verlengd. Kijk op www.grdebevelanden.nl/
zorgverzekering hoe u uw zorgverzekering kunt stoppen, als u niet langer wilt deelnemen. 
Let op: u dient dan zelf voor 1 februari 2017 een andere zorgverzekering af te sluiten. 

Aangeboden  
collectieve  
zorgverzekering CZ 

Kosten zorg- 
verzekering 
inclusief 7% 
korting

Maandelijkse 
bijdrage GR  
de Bevelanden

Door u per 
maand te 
betalen

basisverzekering, aanvullende verzeke-
ring ‘gemeente uitgebreid extra’, 
inclusief tandartsverzekering en module 
thuiszorg en WIz

€ 150,72 € 22,89* €127,83*

* Inwoners uit de gemeente Kapelle krijgen een maandelijkse bijdrage van € 45,77 van de gemeente Kapelle.


