
ONTVANG KORTING  
VIA DE GEMEENTE GENNEP

De gemeente Gennep vindt het 
belangrijk dat ook inwoners met 
een laag inkomen zich goed kunnen 
verzekeren. Daarom hebben wij 
een collectieve zorgverzekering 
samengesteld bij CZ en VGZ. Dit is 
een basisverzekering met een 
aanvullende verzekering. 

In Nederland is iedereen verplicht 
om een basisverzekering af te 
sluiten. U mag zelf weten of u zich 
aanvullend verzekert. 

Als u een laag inkomen  heeft, betaalt 
de gemeente een deel van de 
aanvullende verzekering. 
Dit is maximaal € 43,- per maand. 

VOORKOM HOGE KOSTEN

Het is belangrijk om u goed te 
verzekeren.

Heeft u zorg nodig, die niet wordt 
vergoed door de basisverzekering?  
Bijvoorbeeld een nieuwe bril, thuiszorg, 
fysiotherapie of bepaalde medicijnen.
Dan kan het verstandig zijn om een 
aanvullende verzekering af te sluiten.

U kunt ook uw eigen risico mee- 
verzekeren of in termijnen betalen. 
Zo komt u niet onverwacht voor hoge 
zorgkosten te staan.

U bepaalt zelf wat u nodig heeft en 
kiest het pakket dat het beste bij u 
past.

Wij helpen u graag!

Laag inkomen?
Zorg dat u goed verzekerd bent!



GEZONDVERZEKERD.NL

Op wwww.gezondverzekerd.nl/gennep vindt 
u meer informatie en een video die u kan 
helpen bij het maken van uw keuze. U kunt 
hier uw zorgverzekering vergelijken en 
overstappen tot en met 31 december 
2021.

Heeft u al een collectieve zorgverzekering via 
Gezondverzekerd.nl? Dan krijgt u 
automatisch een aanbod voor verlenging. 

HULP NODIG? 
Heeft u hulp nodig bij het overstappen 
naar een collectieve verzekering? De 
papierenbrigade helpt u graag! Elke 
maandag van 14.00 tot 16.00 uur is er een 
inloopspreekuur in de bibliotheek in 
Gennep.
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HEB IK RECHT OP EEN 
COLLECTIEVE ZORG-
VERZEKERING VAN DE 
GEMEENTE GENNEP?

U bent inwoner van de 
gemeente Gennep en uw 
inkomen is maximaal 120% 
van de bijstandsnorm. 

Op Gezondverzekerd.nl 
wordt uw inkomen getoetst 
aan de hand van een aantal 
vragen.  Zo ziet u direct of u 
recht heeft op een collectieve 
zorgverzekering van de 
gemeente Gennep. 

TOESLAGEN EN REGELINGEN 

Op www.datgeldtvoormij.nl 
komt u erachter welke 
toeslagen en regelingen voor 
u gelden. U kunt hier een 
persoonlijk advies aanvragen.

Meer informatie vindt u ook op  
www.gennep.nl/laaginkomen.

Met een laag inkomen heeft u 
waarschijnlijk ook recht op 
zorgtoeslag.




