
collectieve zorgverzekering via CZ 



De belangrijkste wijzigingen
•  De korting op de basisverzekering is vervallen, dit is 

wettelijk bepaald.
•  CZ verhoogt de korting op de aanvullende 

verzekering naar 15%. (dit geldt niet voor de 
tandartsverzekering)

•  Bij CZ mag je maximaal 5 ongebruikte 
behandelingen fysiotherapie meenemen naar het 
volgende verzekeringsjaar.

•  Jaarlijks biedt CZ je de mogelijkheid om een Health 
Check uit te laten voeren.

Wat is voor jou een goede keuze?
De keuze die je dit jaar (of misschien al jaren geleden) 
hebt gemaakt voor een zorgverzekering is niet altijd 
de beste keuze voor het komende jaar. Wij leggen je 
uit waarom dit zo kan zijn:
•  Ga je wel eens naar de fysio? Of kom je daar 

eigenlijk nooit, terwijl je er wel voor betaalt?
•   Is jouw zoon of dochter eindelijk van die beugel af? 

Dan is die dure tandartsverzekering toch niet meer 
nodig?

•  Merk je dat je wat gevoeliger wordt voor blessures? 
Dan is het verstandig om naast je basisverzekering 
een aanvullende verzekering met een dekking voor 
fysiotherapie te kiezen.

Hoe maak je een goede keuze?
•  Ga naar www.dagelijkslevenzorgvoordeel.nl.
•  Geef jouw wensen door via de keuzehulp
•  Zie welke verzekering daar het beste bij past
•  Vergelijk dit aanbod met je huidige verzekering 

(in de diverse algemene vergelijkingssites die op 
het internet te vinden zijn, wordt niet gerekend 
met de collectiviteitskorting waarop je als 
werknemer van Dagelijks Leven recht hebt. Op 
www.dagelijkslevenzorgvoordeel.nl wordt de 
collectiviteitskorting wel meegenomen, waardoor je 
direct zicht hebt op je financiële voordeel.

Wat belangrijke weetjes en misverstanden
•  Overstappen is niet moeilijk, lastig of onmogelijk. 

De mensen van de Zorgdesk van Schouten 

Zekerheid helpen je graag bij het maken van een 
goede keuze. Je kunt daar terecht met al je vragen.

•  Ook wanneer je (chronisch) ziek bent is het 
mogelijk om over te stappen naar de collectieve 
zorgverzekering via Dagelijks Leven.

•  Een collectieve verzekering biedt ruimere 
vergoedingen dan een individuele verzekering.

•  Wil je kiezen voor een budget basisverzekering? Dan 
kan het zijn dat je niet bij het ziekenhuis bij jou in de 
buurt of bij jouw huidige zorgverlener meer terecht 
kan. Controleer voor je overstapt op de site van de 
verzekeraar met welke ziekenhuizen en zorgverleners 
deze verzekeraar afspraken heeft gemaakt.

•  De collectieve zorgverzekering is er niet alleen voor 
jou, maar ook voor je partner en inwonende kinderen.

•  Wanneer je een nieuwe zorgverzekering afsluit 
bij CZ, wordt je huidige verzekering automatisch 
opgezegd per 1 januari 2023.

•  Mocht je gedurende het jaar 2023 uit dienst gaan 
bij Dagelijks Leven, dan mag je tot het einde van 
dat jaar gebruik blijven maken van de korting en 
extra vergoedingen.

Op www.dagelijkslevenzorgvoordeel.nl...
•  Word je geholpen bij het kiezen en van best passen 

zorgverzekering.
•  Kun je deze vergelijken (zowel qua vergoedingen als 

qua premie) met je huidige verzekering.
•  Vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.
•  Kun je de nieuwe verzekering simpel en snel 

afsluiten.

Vragen?
Je kunt met al je vragen terecht bij de zorgdesk van 
Schouten Zekerheid.
•  E-mailadres: zorgdesk@schoutenzekerheid.nl
•  Telefoonnummer: 010 - 288 44 85
•  Whatsapp : 06 – 21 52 03 42
•  Website: www.dagelijkslevenzorgvoordeel.nl/

vragen-en-antwoorden

De zorgdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.

Dagelijks Leven heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten bij CZ. Hierbij zijn goede afspraken gemaakt 

over de korting en de extra vergoedingen waar je gebruik van kunt maken. Dit geldt ook voor jouw partner en 

gezinsleden! Inmiddels zijn de premies en voorwaarden voor 2023 bekend. Wij adviseren je om ieder jaar goed naar je 

zorgverzekering te kijken.

De kortingen op een rij:
•  15% korting op de aanvullende verzekering
•  12% korting op de tandartsverzekering


