GRATIS

Contributieverzekering

Zonder zorgen sporten. Fitness, steppen, spinnen of lekker ontspannen aan yoga doen.
Toch kan het voorkomen dat u, bijvoorbeeld door een blessure, niet meer kunt sporten,
terwijl u al wel uw contributie heeft betaald. Voor zo’n situatie is er de contributieverzekering
van Europeesche Verzekeringen! Kunt u langer dan twee maanden niet deelnemen
aan de kernactiviteiten van uw sportclub? Dan krijgt u de reeds betaalde contributie
teruggestort.

U kunt de contributie terugbetaald krijgen als u niet meer kunt deelnemen
aan trainingen, lessen of competitie bij het sportcentrum door:
• Blessure
• Ongeval of overlijden
• (Ernstige) ziekte

• Medisch noodzakelijke ingreep
• Zwangerschap
• Onverwachte verhuizing

De contributieverzekering van de Europeesche betekent onbezorgd genieten van uw
vrije tijd!

Uw lidmaatschap is geld waard
Via ons sportcentrum kunt u per 01-01-2012 korting krijgen op uw zorgverzekering. Heeft u een jaar-abonnement dan
ontvangt u tevens de gratis contributieverzekering! In de onderstaande tabel ziet u de deelnemende zorgverzekeraars met
bijbehorende kortingen. De gratis contributieverzekering is exclusief verkrijgbaar voor premiebetalende zorgverzekerden,
waarvan de zorgverzekering loopt middels tussenkomst van het fitnesscentrum en Wellness Verzekerd. Op de achterzijde
kunt u lezen wat de gratis contributieverzekering inhoud.

Zorgverzekeraar

Contributieverzekering

Korting
5% Basis
7% Aanvullend

Ja

Alleen personeel

Ja

6% Basis
8% Aanvullend

Ja

3% Basis
7% Aanvullend

Ja

5% Basis
8% Aanvullend

Ja

5% Basis
8% Aanvullend

Ja

geen

Ja

7% Basis
10% Aanvullend

Ja

4% Basis
7,5% Aanvullend

Ja

U kunt per zorgverzekering slechts aan één kortingsregeling deelnemen. Kortingen gelden ook voor
uw gezinsleden. Bij registratie wijzigt er niets aan uw zorgverzekering, u krijgt via ons collectief
alleen korting én de gratis contributieverzekering. Er zijn géén verplichtingen! Voor deelname/
aanmelden vult u het onderstaande registratieformulier in, en verstuurt het aan Wellness Verzekerd,
Antwoordnummer 265, 6860 VE Renkum. Aanmelden kan ook op www.wellnessverzekerd.nl

!

Deelname registratie
Naam*			

Voorletters*

Voorvoegsel		

Zorgverzekeraar*		

Polisnummer*

Emailadres*		

Sportcentrum*		

Akkoord voor overvoer / registratie zorgverzekering per 1 januari*
Handtekening deelnemer*				

M/V*

BSN*

Ja

Contributie per maand* €

Nee
Datum

Deelname is kosteloos, verplicht u tot niets en er zal ook inhoudelijk niets wijzigen aan uw huidige zorgverzekering. Met vragen kunt u
bellen naar 0317-314671 of via www.wellnessverzekerd.nl.
* Verplichte invoervelden

