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Dit is onze basisverzekering 
Onze basisverzekering is een combinatiepolis. Dit betekent dat je zelf bepaalt waar je 
behandeld wordt, omdat jij weet wat het beste voor je is. In de meeste gevallen vergoeden 
wij de kosten volledig, zoals bij huisartsen en ziekenhuizen. Kijk op nn.nl/zorg voor alle 
vergoedingen en extra services.

Extra services die jou verder helpen:

• Second opinion door een internationale specialist via Best Doctors® 

• Hulp bij het vinden en regelen van mantelzorg 

• SkinVision app om snel verdachte huidplekjes te checken 

• Vraag de dokter app voor advies van verpleegkundigen via chat

• Wachtlijstbemiddeling om te kijken of je ergens anders sneller geholpen kunt worden

Ontdek de voordelen 
van een Collectieve 
Zorgverzekering
Met de Collectieve Zorgverzekering van Nationale-Nederlanden 
weet je zeker dat je altijd goed zit. Je hebt een complete 
basisverzekering, een ruime keuze uit aanvullende verzekeringen 
én je krijgt korting op de premie. Om je te helpen bij een gezonde 
leefstijl krijg je ook de module Fit.

Voordelen voor jou als werknemer:
• Korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen 

• Extra vergoedingen en services 

• De module Fit met verschillende gezondheidscursussen

https://www.nn.nl/zorg
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Nieuw:
Jij & Gemak

Nieuw:
Jij & Jonge kinderen

De aanvullende zorgverzekering inclusief 
fysiotherapie, anticonceptie en mondzorg.

De aanvullende zorgverzekering inclusief babyspa 
hydrotherapie, osteopathie en voedingsadvies.

Met één pakket ben je verzekerd voor 
fysiotherapie, mondzorg en spoedzorg in 
het buitenland. Ook zitten er vergoedingen 
in voor alternatieve geneeswijzen, 
anticonceptie en acnétherapie.

Zorg die helpt bij de gezondheid en het 
groeien van je kindje, zoals babyspa 
hydrotherapie, osteopathie en voedingsadvies. 
Ook zijn we er voor jou met vergoedingen 
voor onder andere online mindfulness en 
anticonceptie. En fysiotherapie, mondzorg en 
spoedzorg in het buitenland.

Een complete aanvullende 
zorgverzekering waar je geen 
omkijken naar hebt? Dan is 
de zorgbundel Jij & Gemak 
misschien iets voor jou.

Als jonge ouder komt er veel 
op je af. Wij zorgen voor een 
zorgverzekering die je steunt 
en met je meebeweegt.
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Alles voor een zorgeloze pubertijd met 
vergoedingen zoals orthodontie, acnétherapie 
en mentale ondersteuning. En extra steun voor 
jou als ouder met bijvoorbeeld vergoedingen 
voor alternatieve geneeswijzen en korting op 
brillen en lenzen. Ook fysiotherapie, mondzorg 
en spoedzorg in het buitenland zit er bij in.

Wij brengen iedere 3 jaar je vitaliteit in 
beeld en werken samen met jou gericht aan 
je gezondheid. Dit doen we met (online) 
programma’s, preventief onderzoek en 
voedingsadvies. Brillen, lenzen of andere 
hulpmiddelen nodig? Dat vergoeden we 
ook, net zoals fysiotherapie, mondzorg en 
spoedzorg in het buitenland.

Pubers in huis betekent nieuwe 
zorgbehoeften. Wij zorgen 
voor een zorgverzekering die je 
steunt en met je meebeweegt.

Zo lang mogelijk gezond en 
vitaal blijven? Wij zorgen voor 
een zorgverzekering die je 
steunt en met je meebeweegt.

Nieuw:
Jij & Vitaal
De aanvullende zorgverzekering inclusief  
preventief onderzoek, voedingsadvies en fysiotherapie.

Nieuw:
Jij & Pubers
De aanvullende zorgverzekering inclusief  
orthodontie, acnétherapie en mentale ondersteuning.
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Nieuw: zorgbundels
Onze nieuwe zorgbundels bewegen met je mee; of je nu happy single bent, kleine kinderen of 
pubers hebt, of de kinderen het huis uit zijn, wij hebben vergoedingen en services verzameld 
die aansluiten bij die verschillende levensfases.

Jij & Gemak

Jij & Pubers

Jij & Jonge kinderen

Jij & Vitaal

Meer informatie en  
pakketten vergelijken?
Kijk op nn.nl/aanvullend voor een totaaloverzicht

Dit zijn onze aanvullende 
verzekeringen

Extra Compleet

TandenGaaf 
1000

TandenGaaf 
1500

TandenGaaf 
500

TandenGaaf 
250

Start

Aanvullende verzekeringen

Tandartsverzekeringen

Wil je extra zekerheid en je zorgverzekering uitbreiden?  
Kies dan voor één van de nieuwe zorgbundels of de 
aanvullende verzekeringen Start, Extra of Compleet.

9 fysiobehandelingen

Alternatieve zorg € 250,-

24 fysiobehandelingen

Alternatieve zorg € 500,-

Orthodontie 80% 
maximaal tot € 1.750,-

Maximaal € 1.000,- 
per jaar

Maximaal € 1.500,- 
per jaar

Maximaal € 500,- 
per jaar

Maximaal € 250,- 
per jaar

6 fysiobehandelingen +

+

+

+

+

+

Met de zorgbundels heb je een aanvullende verzekering en tandartsverzekering in één.  
Bij de Start, Extra en Compleet kies je zelf of je deze aanvult met een tandartsverzekering. 
De tandartsverzekering mag je ook zonder aanvullende verzekering afsluiten. Zo heb je 
altijd een pakket dat bij jou en je gezin past.

• Vergoeding van de kosten voor de tandarts en mondhygiënist 

• Voor kinderen tot 18 jaar vergoeden wij een groot deel van de 

tandartskosten vanuit de basisverzekering

• Bepaal zelf de hoogte van het verzekerde bedrag

Dit krijg je bij elke aanvullende verzekering
Spoedeisende hulp buitenland - 100% waar je ook bent

Mondzorg bij ongevallen - € 10.000,- per ongeval per jaar

Mantelzorg - 14 dagen vervangende mantelzorg per jaar

Meegroeiservice - Eén keer per jaar tussentijds je aanvullende verzekering 
wijzigen in situaties zoals een zwangerschap of pensionering

https://www.nn.nl/aanvullend
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Wij helpen je graag verder

+31 (0)6 1297 20 45 (WhatsApp)

www.nn.nl/zorg

• Sportmedisch advies  
Inzicht in je conditie en gericht trainingsadvies van 
een sportarts.

• Gezondheidscursussen en 
beweegprogramma’s  
Werk aan je gezondheid of leer omgaan met een 
eventuele ziekte.

• Vitaliteitprogramma’s  
Mentaal gezond met e-health training en coaching 
via Vitalmindz.

• Preventief onderzoek  
Onderzoek naar hart- en vaataandoeningen, 
arbeidsbelemmerende aandoeningen en een 
persoonlijke gezondheidscheck.

Wil je gezonder leven en kun je daar 
hulp bij gebruiken? De module Fit krijg 
je bij onze Collectieve Zorgverzekering.

Een compleet pakket om aan je gezondheid en vitaliteit 
te werken:

Module Fit:
voor iedereen 
die gezond(er) 
wil leven

026 353 53 53

Bekijk jouw  
collectieve voordelen
Zoek naar jouw collectief op nn.nl/zorgcollectief 
en kies de zorgverzekering die bij je past.

https://www.nn.nl/zorg
http://www.nn.nl/zorgcollectief

