
Kinder- en jeugdvakanties
KRUNSJ biedt keitoffe binnen- en buitenlandse themavakanties aan voor kinderen 
en jongeren vanaf 5 jaar.

NZVL-klanten genieten zelfs een korting tot € 125! Ontdek het aanbod 
op www.krunsj.be.

Medische kosten in het buitenland en repatriëring
Ben je ziek of heb je een ongeval op reis? Bel de alarmcentrale Mutas 
0032 2 272 09 00. Voor een overzicht van de landen, informatie en voorwaarden, 
bekijk www.nzvl.be. Voor kinderen die kinderbijslag genieten is er een wereldwijde 
bijstand.

NZ VAKANTIES, de actieve vakantiedienst van het NZVL
Binnenlands vakantieaanbod
Klanten die willen ontspannen in een prachtig kader kunnen terecht in onze
vakantiedomeinen Hoge Duin, Neutralia of Dennenheuvel. Je kan er genieten van 
een dichtbijvakantie aan speciale NZVL-voorwaarden (10% op kamerprijs + ontbijt). 
Ontdek ze op hogeduin.be, neutralia.be en dennenheuvel.be.

Groepen verwelkomen we graag in de hippe en ecologische bivakhuizen
‘Hoge Duin’ en ‘Le Mont-Pelé’. Voor info, zie bivak.nzvakanties.be.

Individuele en groepsreizen
Zowel voor wie houdt van wintersport, een actieve zomerreis, begeleide vakanties 
of lekker luieren in de zon heeft NZ Vakanties een uitgebreid aanbod klaar. We wer-
ken hiervoor samen met enkele gerenommeerde touroperatoren. 

NZVL-klanten genieten aanzienlijke kortingen op het reisaanbod van 
o.a. Thomas Cook, Belvilla, TUI, Sunweb, Pegase, VIP Selection. 
Daarnaast genieten onze klanten maar liefst 10% korting op het 

reisaanbod van Les Villages Clubs du Soleil (ski- en zomervakanties) 
en Vacances Bleues (autovakanties in Frankrijk).

Ga voor meer details of reservatie naar www.nzvakanties.be, bel het gratis
vakantienummer 0800 95 180 of mail naar info@nzvakanties.be.

Tijd voor 
ontspanning

Jouw ziekenfonds
24/24 uur en 7/7 dagen 

bereikbaar

Via www.nzvl.be
Alle info en laatste nieuwtjes over ons ziekenfonds, 
gezondheid en de ziekenfondswereld hebben we 
verzameld op onze overzichtelijke website. Met de 
berekeningsmodule kan je er zelfs jouw voordeel als 
NZVL-klant berekenen. Je vindt er ook een overzicht 
van ons kantorennetwerk en een reeks downloadbare 
documenten en attesten.

Volg ons via

‘Vrienden’ van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen zijn 
steeds als eerste op de hoogte van speciale
promoties, wedstrijden, gezondheidstips, enz.

Via het online kantoor ‘Jouw NZVL’
Kleefbriefjes aanvragen, terugbetalingen raadplegen,
Europese Ziekteverzekeringskaart bestellen, informatie 
over de ziekteverzekering opzoeken, het kan allemaal 
vanuit je huiskamer. Registreer via www.nzvl.be.

NZVL-klanten ontvangen op regelmatige basis onze 
digitale nieuwsbrief en krijgen vier keer per jaar het 
magazine Objectief in de bus.

Bijdragen in 2019
Ziekenfondsbijdrage
De ziekenfondsbijdrage geeft je recht op gebruik 
van de voordelen en diensten 2019.

Per lidboekje 
€ 7,50 /maand
€ 90 /jaar

Wettelijk reservefonds
Een reservefonds is verplicht bij wet en zorgt voor 
opvang van de tekorten in de gezondheidszorg. 
Ook dit jaar hoeven onze klanten deze wettelijke 
extra bijdrage niet te betalen. Bijdrage 2019: 
€ 0,00 /jaar

Vlaamse sociale bescherming
Iedereen die in Vlaanderen woont, is verplicht 
deze bijdrage te betalen vanaf het jaar waarin hij/
zij 26 jaar wordt. Deze verzekering is facultatief 
voor inwoners van Brussel.

Normale bijdrage € € 51,00 /jaar*
Bijdrage personen  € € 26,00 /jaar*
met voorkeurregeling op 1/1/2018

(*) Volgens de beschikbare informatie op het moment
van druk van deze folder

ADMINISTRATIEVE
ZETEL
Neutraal Ziekenfonds 
Vlaanderen
Statieplein 12
9300 Aalst
Tel. 053 76 99 99
Fax 053 77 09 02
info@nzvl.be - www.nzvl.be

HOOFDKANTOREN
Heb je een algemene vraag 
m.b.t. je ziekenfondsdossier? 
Contacteer dan het hoofd-
kantoor van je regio.

Oost-Vlaanderen
Aalst
Vaartstraat 14
Tel. 053 76 99 90
aalst@nzvl.be

Gent
Sint-Lievenslaan 144
Tel. 09 331 69 51
gent2@nzvl.be

Ninove
Onderwijslaan 5
Tel. 054 32 21 54
ninove@nzvl.be

West-Vlaanderen
Roeselare
Meensesteenweg 245
Tel. 051 20 18 49
roeselare@nzvl.be

Brugge (Sint-Andries)
Torhoutse Steenweg 104 b1
Tel. 050 40 60 80
brugge@nzvl.be

Oostende
E. Beernaertstraat 110 bus 8
Tel. 059 51 37 05
oostende@nzvl.be

Kortrijk
Rijselsestraat 51
Tel. 056 25 81 73
kortrijk@nzvl.be

Vlaams-Brabant 
Herent
Schoolstraat 33
Tel. 016 89 12 70
herent@nzvl.be

Leuven
Vaartstraat 56/0001
Tel. 016 30 16 43
leuven@nzvl.be

 
Brussel
Anderlecht
Ninoofsesteenweg 342
Tel. 02 523 87 77
anderlecht@nzvl.be

Limburg
Genk
Nieuwstraat 35
Tel. 089 35 67 53
genk@nzvl.be

Hasselt
Leopoldplein 8/1
Tel. 011 22 26 41
hasselt@nzvl.be

Antwerpen
Deurne
Turnhoutsebaan 45, Bus 1
Tel. 03 334 07 18
deurne@nzvl.be

Wilrijk
Jules Moretuslei 379
Tel. 03 334 02 83
wilrijk@nzvl.be

DIENSTEN
Heb je een specifieke vraag? 
Ontdek hieronder hoe je de 
verschillende diensten kan 
bereiken.

HospiPlus
053 76 99 79
info@hospiplus.be

KRUNSJ
053 42 11 00
info@krunsj.be

ComfoPlus
03 292 21 60 - 053 76 99 72
info@comfoplus.be

NZ Vakanties
0800 95 180
info@nzvakanties.be

Dit overzicht heeft een informatie-
ve waarde. Voor een nauwkeurige 
beschrijving van de aanvullende 
en facultatieve rechten zijn enkel 
de statuten van het Neutraal 
Ziekenfonds Vlaanderen, de MOB’s 
en de Landsbond rechtsgeldig.

Alle informatie is onder voor-
behoud van goedkeuring van de 
controledienst voor de zieken-
fondsen.
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stHeb je vragen?
Contacteer ons.

MaxiPlan betaalt jaarlijks 50% van de 
effectief betaalde wettelijke remgelden 
terug tot € 1.000 per verzekerde. 
Hierdoor wordt de kloof tussen jouw 
persoonlijke opleg en de tussenkomst 
van jouw ziekenfonds met de helft 
verminderd. Er is geen leeftijdsbeper-
king en je kan intekenen ongeacht je 
medische voorgeschiedenis.

MaxiPlan dekt ook nog de volgende 
kosten die door de ziekteverzekering 
amper of niet terugbetaald worden.

Tandzorgen: 
50% van de kosten van tand-
zorgen (tandprothesen,
tandbruggen, kronen en stiften,

implantaten, parodontologie,
tandextracties) tot max. € 500 per 
jaar indien je geen recht hebt op 
een tussenkomst door de verplichte 
ziekteverzekering.

Orthodontie: tot max. € 250 per 
behandelingsplan ongeacht of je al dan 
niet recht hebt op een wettelijke tussen-
komst (twee schijven van € 125).

Anticonceptiemiddelen: tot max. 
€ 25 per jaar op voorschrift van jouw 
arts als er geen wettelijke
tussenkomst voorzien is.

Hoorapparaten: tot max. 
€ 500/jaar indien je recht hebt op een 
tussenkomst voor een hoorapparaat via 
de verplichte ziekteverzekering (€ 250 
per toestel).

Geboorteforfait: € 200 per kind
bij de geboorte indien beide ouders ver-
zekerd zijn (€ 100 /aangesloten ouder).
Tip: Voor kinderen jonger dan 7 jaar 
is dit gratis!

Verzekeringsmaatschappij van onderlinge
bijstand HospiPlus erkend door de CDZ onder
het nummer 250/01 voor de takken 2 en 18 -
verzekeringstussenpersoon 2007

Uitgebreid
aanbod KRUNSJ
en NZ Vakanties 

Zet een rem op 
je medische

kosten! 

Maxi Diensten en
voordelen
in 2019Al deze voordelen 

kunnen gecumuleerd 
worden met de

bijkomende voordelen
en hospitalisatie-
verzekeringen van
ons ziekenfonds.

www.nzvl.be
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Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL) wil jouw gezondheid 
verzekeren en zorg- en comfortdiensten aanbieden op jouw maat. 

We doen dit op een bewust neutrale, ondernemende en transparante manier. 
Als neutrale gezondheidsverzekeraar is het NZVL aan geen enkele belangengroep 

verbonden. We leggen jou niets op en houden enkel rekening 
met jouw belangen. Zoals je zelf zal merken, heeft het NZVL

Talloze voordelen voor jou en je gezin:

✔	 Geboortevoordelen: Tot € 300 tussenkomst in de luiers van 
 jouw keuze
✔	 Jeugdvoordelen: Tot € 190 tussenkomst per jaar per kind 
 (€ 50 schoolreizen - € 50 kampen - € 50 speelpleinwerking -
 € 10 jeugbeweging en € 30 sport)
✔	 Sport: Tot € 30 tussenkomst voor lidgeld sportclub of fitness
 (ook 10 beurtenkaart zwemmen)
✔	 Optiek: Jaarlijks tot € 50 tussenkomst voor (zonne)brillen of lenzen
✔	 Voorhuwelijkssparen: Tot 125 % interest bij het voorhuwelijks-
 sparen voor je kind
✔	 Tandzorgen: tot € 750 tussenkomt bij orthodontische behandeling
 en tot € 500 tussenkomst bij het plaatsen van een tandimplantaat,
 stiftand, bruggen of tandkronen

Geboorte- en adoptiepremie
Bij de geboorte of adoptie van 
je kind ontvang je een premie
tot € 300 (€ 150 /aangesloten 
ouder - geldig per kind).

Luiers 
Komt er in 2019 gezinsuitbreiding?

Dan voorzien we tot € 300
tussenkomst bij aankoop van 
luiers (€ 100 per jaar geduren-
de 3 jaar).

Babyweegschaal en
afkolfapparaat
We stellen je deze toestellen tot max. 
3 maanden gratis ter beschikking 
via ComfoPlus.

Kraamhulp
Wie gebruik maakt van kraamhulp bij 
een erkende instelling, kan rekenen 
op een tussenkomst tot € 300
(€ 5 /uur - max. 60 uur).

Watergewenning
Vroeg begonnen, is half gewonnen! 
Wil je jouw kind al snel onder begelei-
ding kennis laten maken met water-
pret? Denk dan zeker aan de € 30 
tussenkomst voor watergewenning.

Op adem komen 
Heb je als kersverse ouder nood aan 
rust en ontspanning? Geniet van een 
verblijf in één van onze vakantie-
domeinen en maak gebruik van je

5 % extra korting op de kamerprijs
bovenop je ledenkorting van 10 %
(geldig tot 9 maanden na de 
geboorte of adoptie)!

 www.dennenheuvel.be
 www.neutralia.be
 www.hogeduin.be

Terugbetaling wettelijke remgelden voor kinderen
jonger dan 7 jaar
Het NZVL voorziet terugbetaling van het remgeld voor een bezoek of
raadpleging bij een huisarts of specialist voor ambulante zorg (franchise 
van € 12 per jaar per kind).

Gratis thuisoppas zieke kinderen
Wordt je kind plots ziek en vind je niet onmiddellijk opvang? Neem dan contact op 
met onze gratis thuisoppas zieke kinderen op het nr. 0800 62 009 (tot 8 dagen per 
jaar - max. 4 opeenvolgende dagen).

Orthodontie
Wij betalen tot € 750 uit bij orthodontische behandelingen. Deze uitbetaling 
gebeurt in schijven van € 150 na aanbreng apparaat, 6, 12, 30 en 36 raad-
plegingen. (Goedkeuring van adviserend geneesheer vóór 15de verjaardag 
van het kind vereist) Ben je ouder dan 15 jaar? Ook jij ontvangt een éénmalige 
tussenkomst van € 150 (na 6 raadplegingen).

Logopedie
Per zitting kan je € 7 tegemoetkoming ontvangen. Tot max. € 350 (onder voorwaar-
den: vraag na in je plaatselijk kantoor).

Vrije tijd
Kampen: Wij komen jaarlijks tot € 50 tussen als jouw kind op kamp gaat
(€ 5 /dag - max. 10 dagen).

Schoolreizen: Met onze jaarlijkse tussenkomst tot € 50 vertrekt jouw 
kind met de glimlach op schoolreis.

Jeugdbeweging: Wij betalen je van het betaalde lidgeld voor de jeugdbeweging 
jaarlijks tot € 10 terug.
Speelpleinwerking: Maak je gebruik van de plaatselijke speelpleinwerking? 
Dan voorzien wij een tussenkomst tot € 50 per jaar (€ 5 /dag - max. 10 dagen).

Voorhuwelijkssparen
Voorhuwelijkssparen: tot 125 % intrest! 
De geboorte van je (klein)kind, zijn of haar eerste stapjes, de eerste school-
dag,… Kinderen worden zo snel groot. Voor je het weet spreken ze over

trouwen of samenwonen. Als (groot)ouder wil je steeds het beste voor je (klein)kind. 
Gebruik deze unieke kans tot voorhuwelijkssparen en verzeker je oogappel de beste 
start. Contacteer ons op voorhuwelijkssparen@nzvl.be.

Een
zorgeloze
kindertijd 

gegarandeerd

Waarom kiezen 
voor het NZVL?

Een baby aan boord?
Proficiat

Jouw voordelen 
in 2019:

Troeven,
voor jou
op maat
gemaakt

Hospitalisatieverzekeringen
We staan er liever niet bij stil, maar 
jaarlijks wordt 1 op 7 Vlamingen 
geconfronteerd met ernstige ziekten en 
ziekenhuisopname. Gelukkig omringen 
wij je met de best mogelijke zorgen en 
is er de zekerheid van een hospitali- 
satieverzekering. 

Raadplegingen chiropraxie, acupunc-
tuur, antroposofie, osteopathie, homeo-
pathie en hippotherapie betalen wij voor 
alle therapieën samen jaarlijks tot € 50 
uit (€ 10/bezoek).
Fytotherapeutische en antroposofi-
sche geneesmiddelen krijg je tot € 50 
terugbetaald (50 % - op voorschrift van 
een arts).

Ziekenvervoer 
Heb je niet-dringend zie-
kenvervoer nodig? Vraag 
dit zeker aan bij Mutas
(078 15 95 95). Wanneer je dit niet aan-
vraagt, zal de tussenkomst lager liggen.

Tandzorgen
Ontvang je geen wettelijke tus-

senkomst voor bruggen, extracties, 
kronen, stifttanden, implantaten en 
tandprothesen? Niet getreurd!

Wij bieden je tot € 500 tegemoet- 
koming per 2 jaar, zonder dat je een 
extra verzekering hoeft te nemen
(25 % van het persoonlijk aandeel
boven de € 250).

Voetverzorging
Wanneer je 65 bent en je gaat langs bij 
de pedicure voorzien we een tussen-
komst van € 5 per behandeling. Jonger 
dan 65? Ook met een éénmalig 
medisch voorschrift heb je recht op 
deze tussenkomst (max. € 25 /jaar).

Extra zekerheid, niet overbodig! 

Thuiszorg en herstel
Onze dienst maatschappelijk werk 
begeleidt je voor de organisatie van 
thuiszorg, zorgverblijf (max. € 25 per 
overnachting), kortverblijf (max. € 15 per 
overnachting), dag- en nachtopvang
(€ 5 per dag - max. 50 dagen), aankoop 
incontinentiemateriaal, huur personena-
larm, … Je kan zelfs rekenen op gratis 
advies van een ergotherapeut (€ 50 
tussenkomst voor extern therapeutisch 
advies).

Daarnaast kan je bij onze maatschap-
pelijk werkers terecht met vragen of 
problemen i.v.m. de zorgverzekering,
inschrijvingen bij het Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Han-
dicap, sociale voordelen, juridische 
bijstand inzake gezondheidswetgeving, 
enz.
Meer info: Dienst Maatschappelijk 
Werk/thuiszorg - 053 76 99 71 - 
dmw@nzvl.be

Er is een keuze tussen 4 formules, afhankelijk van de gewenste dekking en
specifieke situatie:

› HospiPlan & AmbuPlan: de basisformule voor een adequate dekking in 
 een twee- of meerpersoonskamer
› HospiPlus & AmbuPlus: de comfort-formule voor een optimale dekking
› HospiForfait: met keuze uit drie forfaitaire bedragen per hospitalisatiedag
› HospiContinu: voor het geval je later jouw polis via de werkgever zonder extra  
 medische beperkingen wil inruilen

Met de Assurcard van HospiPlus op zak worden bij hospitalisatie de facturen voort-
aan rechtstreeks geregeld tussen ziekenhuis en ziekenfonds.
Wens je meer informatie (premies, voorwaarden, wachttijd, …)? 
Neem gerust contact op met HospiPlus via info@hospiplus.be - 053 76 99 79

Verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand HospiPlus erkend door de CDZ onder het 
nummer 250/01 voor de takken 2 en 18 - verzekeringstussenpersoon 2007

Gezondheidspromotie
en infomomenten
In samenwerking met onze dienst 
gezondheidspromotie organiseren we 
regelmatig infomomenten over uiteen- 
lopende gezondheidsthema’s. Een over-
zicht hiervan vind je steeds terug in ons 
magazine Objectief en in de activiteiten-
agenda op www.nzvl.be.

Korting aankoop
thuiszorgmateriaal
Stel, je hebt krukken, een hometrainer, 
diabetesmateriaal of zelfs een volledige 
ziekenhuiskamer nodig. ComfoPlus 
helpt je snel en voordelig uit de nood. 
In de ComfoPluswinkel in Aalst kan je 
onder deskundige begeleiding kennis 
maken met het uitgebreide assortiment 
hulpmiddelen.
Maak een 
afspraak:
053 76 99 72.

COMFO
vzw

Met voorsprong de beste start!
Geboortevoordelen tot € 1.000 euro per kind.

Tot € 190
jeugdvoordelen

per jaar per kind

Lidgeld sport of
fitness tot € 30 

terugbetaald
ongeacht
je leeftijd

€ 200
extra via
Maxiplan

€ 250
extra via
Maxiplan

€ 1000
extra via
Maxiplan

€ 500
extra via
Maxiplan

Als het
even wat

moeilijker
gaat 

Optiek
Indien er geen wettelijke tussenkomst is, 
kan je toch een deel van je kosten voor 
brilglazen, contactlenzen en monturen 
terugbetaald krijgen indien deze zijn aan-
geschaft bij een optieker of apotheker.

Wij voorzien jaarlijks, zelfs  
zonder voorschrift van een 
oogarts, een tussenkomst van

€ 50. Voor een laser- en ultrasone
behandeling kan je rekenen op een 
tegemoetkoming van € 250
(éénmalig - € 125 per oog).

Oordoppen op maat
Bij aankoop van oordoppen op maat bij 
een erkend audicien kan je rekenen op 
een jaarlijkse tussenkomst van € 30.

Niet-conventionele geneeskunde
Op voorschrift van een arts of homeo-
paat betalen wij homeopathische 
geneesmiddelen 50 % terug met een 
maximum van € 75 per jaar.

Welkom 50% van je
remgeld inclusief
geneesmiddelen

Een gezonde
geest in een
gezond lichaam

Sporten is gezond
Ongeacht jouw leeftijd voorzien we jaarlijks een tussenkomst tot € 30 in het lidgeld 
bij een erkende sport of fitnessclub en “bewegen op voorschrift”.

Ga je langs bij een sportarts of cardioloog voor een medische
sportkeuring of preventieve hartscreening, betalen we je om de
2 jaar tot € 30 terug.

Preventieve onderzoeken
Ongeacht jouw leeftijd kan je rekenen op een tussenkomst van € 8 om de 2 jaar voor 
onderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker (mammografie) en prostaatkanker. 
Voor darmkankeronderzoek voorzien wij jaarlijks € 10.

Dieetadvies
Ga je op consultatie bij een erkende diëtist? Dan betalen we je deze tot € 50
(5 consultaties van € 10) terug. Ook geldig voor Weight Watchers, Bodystyling, 
Infraligne of Figurel (niet cumuleerbaar).

Psychotherapie
Ongeacht je leeftijd, ontvang je tot € 50 (5 consultaties van € 10) tussenkomst per jaar 
voor consultaties bij een master in de orthopedagogie, psychologie of een psycholoog.

Vaccinaties
Beter voorkomen dan genezen! Vaccinaties waarvoor je geen wettelijke 
terugbetaling ontvangt, betalen wij 50 % terug tot € 75, zelfs reis- 
vaccins komen in aanmerking. Bovenop de terugbetaling voor een 
griepvaccin die je ontvangt in de wettelijke ziekteverzekering, kan iedereen 
genieten van € 4 tussenkomst per jaar.
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