
 

 

Al jaren kunnen DDG-leden zich, door onze afspraken met de NBF, via het NBF collectief 
met korting tegen ziektekosten verzekeren bij OHRA. Maar ook korting op de particuliere 

schadeverzekeringen als auto, woonhuis, etc. Met de collectiviteitskorting bespaar je al 

snel tientallen euro’s en verdien je je lidmaatschap terug. 

 
8.8 % korting op de OHRA Zorgverzekering 

Als lid van de Dutch Directors Guild krijg je via het NBF collectief 8,8% korting op de 
OHRA Zorgverzekering. Op ohracollectief.nl/nbf vul je online in welke vergoedingen voor 

jouw belangrijk zijn. Wil je bijvoorbeeld een hogere vergoeding voor fysiotherapie? Of 

misschien een lagere vergoeding voor alternatieve geneeswijze? Je ziet direct welke 

verzekering het beste bij jou past. 

 
Gratis OHRA Gezond Module 

Als lid van DDG krijg je de module OHRA Gezond er helemaal gratis bij. Hiermee krijg je 

ook een vergoeding voor sportmedisch onderzoek en sportkeuringen, Online Tools van de 

Leefstijlcoach, Fitzme en de PhysiApp en vergoeding van de Persoonlijke 

Gezondheidscheck 

En verder: 

9% korting op de OHRA Aanvullende Verzekeringen 

9% korting op de OHRA Tandarts Verzekeringen 

Speciaal door de NBF voor jou geregelde kortingen: 

 4% op maandpremie van de OHRA Zorgverzekering 

 7% Aansprakelijkheid 

 5 % Autoverzekering 

 7% Caravanverzekering 

 5% Doorlopende Reisverzekering 

 5% Huisdierenverzekering 

 5% Inboedelverzekering 

 5% Kortlopende Reisverzekering 

 7% Kostbaarheden 

 5% Motorverzekering 

 7% Ongevallenverzekering 

 5% Opstalverzekering 

 7% Rechtsbijstand 

 4% Zorgverzekering 
 

Zorg. Zonder. Gedoe 

Geen rompslomp of addertjes onder het gras. We willen je het graag zo makkelijk 

mogelijk maken. 

 

√ Altijd vrije zorgkeuze. 

√ Spoedzorg in het buitenland vergoed.| 

√ Wij accepteren je altijd en er is geen wachttijd. 

√ 1 keer per jaar je aanvullende verzekering wijzigen. 

√ Jaartje ouder? Dan verhogen wij niet je aanvullende premie. 

 

Heb je nog vragen, of wil je je verzekering direct telefonisch afsluiten, bel dan met het 

OHRA callcenter: 026-4004040. Zij zijn bereikbaar van maandag  t/m vrijdag van 8.00 

tot 18.00 uur en ook op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. Geef bij het begin van het 

gesprek aan dat je als DDG-lid gebruik kunt maken van het NBF collectief 

(collectiviteitsnummer 1587). 

https://www.ohracollectief.nl/nbf/379/
http://ohracollectief.nl/nbf/379/
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/werken-aan-je-gezondheid/leefstijlcoach.jsp
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/werken-aan-je-gezondheid/leefstijlcoach.jsp
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/werken-aan-je-gezondheid/fitzme.jsp
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/werken-aan-je-gezondheid/physiapp.jsp
https://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/ohra/
https://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/ohra/
tel:026-4004040


 

 

 

AON, voorheen Meeùs Media, is een tussenpersoon die voor de NBF de beste 

verzekeringen zoekt. Leden van de DDG kunnen via AON gebruik maken van de 

collectieve regelingen bij zorgverzekeraar CZ en bij de Doorgaanverzekering van De 

Amersfoortse. 

 
Zorgverzekering van CZ – voordelig verzekerd in 2020  

DDG-leden kunnen zich voor 2020 ook weer met collectiviteit verzekeren bij CZ via AON. 

Ook leden die al bij CZ verzekerd zijn, kunnen gebruik gaan maken van de 

collectiviteitskorting. Op de speciale website https://www.cz.nl/collectief/nbf staat alle 

informatie over het collectief. 

 Korting basisverzekering – 3,5% 

 Korting aanvullende verzekering – 10% 

 Tandartsverzekering – 10% 

  
Zorgverzekering + AOV van De Amersfoortse (Doorgaanverzekering) 

De Amersfoortse heeft een zeer aantrekkelijk combinatietarief als men zowel de 

zorgverzekering als de Arbeidsongeschiktheid Verzekering bij De Amersfoortse heeft 

lopen. Deze variant wordt de Doorgaanverzekering genoemd. Korting op de 

basisverzekering is dan 10% en op de aanvullende verzekering 15%. Er is wel een 

onderscheid in korting tussen hoofdverzekerde (het DDG-lid) en medeverzekerden. 

De voordelen van de Doorgaanverzekering: 

 Geen gedoe. Persoonlijke hulp van de Doorgaanexpert 

 Met hulp voor het gezin. Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd 

 Scherpe prijs. Met kortingen tot honderden euro’s per jaar 

 10% korting op de basisverzekering restitutie 2019 

 15% korting op de aanvullende verzekering 

 10 % korting op de tandartsverzekering 

 
Collectieve filmproductieverzekering 

Het risico gedurende de gehele productie kan worden afgedekt middels een verzekering. 

Volledig op maat gemaakt afgestemd op uw wensen. Korting basisdekking bedraagt 

10%. 

 
Bedrijfsaansprakelijkheid 

Korting bedraagt 50% excl. opzicht, korting bedraagt 25% incl. opzicht*. Uitbreiding 

particuliere gezinsdekking is €25,- per jaar. Let op: de Aansprakelijkheidsverzekering 

Particulieren (AVP) kan alleen in combinatie met een Aansprakelijkheidsverzekering 

Bedrijven (AVB) worden afgesloten. 

 
Apparatuurverzekering 

Korting bedraagt momenteel 14%. Deze korting geldt bij keuze voor Europadekking.* 

*De kortingen voor de bedrijfsaansprakelijkheid- en apparatuurverzekering kunnen sterk 

verschillen. 

Autoverzekering 

Voor de autoverzekering via AON Media geldt een collectiviteitkorting van minimaal 35%: 

•    37,5% Collectiviteitskorting op WA-verzekering 

•    35%    Collectiviteitskorting op beperkt Casco 

•    40%    Collectiviteitskorting op Casco 

Kilometrage = onbeperkt 

 
Doorlopende Zakenreisverzekering 

Korting bedraagt momenteel 20%. Uitbreiding voor gezinsdekking is mogelijk 

 
Particuliere verzekeringen 

Pakketkorting tot 12%. Let op: de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) kan 

https://meeus.com/zakelijk/media
https://www.cz.nl/collectief/nbf


alleen in combinatie met een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) worden 

afgesloten. 

 

Voor meer informatie over deze verzekering kun je contact opnemen met onze AON 

contactpersoon Peter van der Steeg. Hij is te bereiken op 035-5399207 of per mail 

via peter.vandersteeg@aon.com. Vermeld wel altijd dat je DDG-lid bent en binnen het 

NBF collectief valt, om in aanmerking te komen voor de kortingen. 

 
 
 
De NBF streeft ernaar om altijd voordeligere tarieven en betere voorwaarden te bedingen bij beide 
verzekeraars. Er worden hiervoor regelmatig onderhandelingsgesprekken gevoerd. Mocht je 
opmerkingen of ideeën over het verzekeringspakketten hebben die we kunnen meenemen in deze 
gesprekken, laat het dan weten via het NBF-kantoor via nbf@nbf.nl of 020-6646588. Typ- en 
spelfouten voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
 

tel:035-5399207
mailto:peter.vandersteeg@aon.com
mailto:nbf@nbf.nl
tel:020-6646588

