
    

Collectiviteitskorting   
verzekeringen   2021     
Een   groot   voordeel   van   je   lidmaatschap   van   de   DDG   is   dat   in   samenwerking   met   de   NBF   
(Nederlandse   Beroepsvereniging   van   Film-   en   televisiemakers)   kortingen   hebben   geregeld   op   
zakelijke   en   particuliere   verzekeringen   bij   OHRA   en   via   AON   Media.     
  

OHRA   richt   zich   op   de   particuliere   verzekeringen,   waar   AON   Media   ook   korting   biedt   op   
werkgerelateerde   verzekeringen   (o.a.   op   apparatuur-   en   arbeidsongeschiktheidsverzekering).   Dit   
kan   je   dus   een   hoop   geld   schelen   en   het   is   zeker   de   moeite   waard   om   eens   na   te   gaan   of   het   ook   
in   jouw   situatie   voordeliger   is.     
  

Hieronder   lees   je   alle   informatie   over   de   premies   en   kortingen   voor   2021.     
  

  
AON   is   een   tussenpersoon   die   voor   NBF-   en   DDG-leden   de   beste   zakelijke   verzekeringen   zoekt.   
Leden   van   de   DDG   kunnen   via   AON   ook   gebruik   maken   van   de   collectieve   regelingen   bij   
zorgverzekeraar   CZ   en   bij   de   Doorgaanverzekering   van   De   Amersfoortse.    
  

Alle   informatie   over   het   NBF   &   DDG-collectief   bij   AON   is   te   vinden   via   
https://zakelijk.aonverzekeringen.nl/sectoren/entertainment-en-vrije-tijd/media/     
  

Voor   meer   informatie   over   deze   verzekering   kun   je   contact   opnemen   met   onze   AON   
contactpersoon   Sander   van   de   Hullenaar.   Hij   is   te   bereiken   op   088-3434763   of   per   mail   via   
sander.vandehullenaar@aon.com .   Vermeld   wel   altijd   dat   je   DDG-lid   bent   om   in   aanmerking   te   
komen   voor   de   kortingen.     
  
  

Zorgverzekering   van   CZ   -   via   de   DDG   voordelig   verzekerd   al   vanaf   €118,79   per   maand      
DDG-leden   kunnen   zich   voor   2021   ook   weer   met   collectiviteit   verzekeren   bij   CZ   via   AON.   De   meest   
gekozen   basisverzekering   (Zorg-op-Maatpolis)   kost   volgend   jaar   125,06   euro   per   maand,   inclusief   
de   3,5%   korting   via   de   DDG.   Ook   leden   die   al   bij   CZ   verzekerd   zijn,   kunnen   gebruik   gaan   maken   
van   de   collectiviteitskorting.   
  

Overzicht   kortingen   CZ:   
● 3,5%   korting   basisverzekering   
● 10%   korting   aanvullende   verzekering     
● 10%   korting   op   tandartsverzekering     
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Via   deze   link   kun   je   alle   informatie   vinden   en   je   premie   berekenen:   
https://www.cz.nl/zorgverzekering/premie-berekenen     
Zoek   op   NBF   of   collectiviteitsnummer   004879481   om   de   korting   mee   te   nemen.   
  

Extra   voordelen   van   de   Zorgverzekering   van   CZ:     
Via   onderstaande   link   vind   je   alle   extra’s   die   deze   zorgverzekering   je   biedt:     
https://www.cz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/extra-bij-uw-collectieve-zorgverzeker 
ing     
  

Zorgverzekering   +   AOV   van   De   Amersfoortse   (Doorgaanverzekering)      
De   Amersfoortse   heeft   een   zeer   aantrekkelijk   combinatietarief   als   men   zowel   de   zorgverzekering   
als   de   AOV   bij   De   Amersfoortse   heeft   lopen.   Deze   variant   wordt   de   Doorgaanverzekering   
genoemd.   Korting   op   de   basisverzekering   is   dan   5%   en   op   de   aanvullende   verzekering   15%   en   
aanvullende   tandartsverzekering   10%.   Er   is   wel   een   onderscheid   in   korting   tussen   
hoofdverzekerde   (het   DDG-lid)   en   medeverzekerden.     
  

De   voordelen   van   de   Doorgaanverzekering:     
● Persoonlijke   hulp   van   de   Doorgaanexpert     
● Scherpe   prijs.   Met   kortingen   tot   honderden   euro’s   per   jaar     
● 5%   korting   op   de   basisverzekering   restitutie   2020     
● 15%   korting   op   de   aanvullende   verzekering     
● 10%   korting   op   de   tandartsverzekering    

  
Stel   je   pakket   samen   en   bereken   je   premie   via   deze   link:   
https://www.amersfoortse.nl/zorg-afsluiten?collectiviteit=#/   
Zoek   op   NBF   of   collectiviteitsnummer   100029     
  
  

  
Natuurlijk   bepaal   je   zelf   welke   zorgverzekering   voor   jou   het   beste   is.   En   wat   je   betaalt.   Maar   je   wilt   
vast   niet   te   veel   betalen.   Daarom   krijg   je   als   lid   van   de   DDG   4%   korting   op   de   OHRA   
zorgverzekering.   Alle   informatie   vind   je   op:    www.ohracollectief.nl/nbf     
  

Zorg.   Zonder.   Gedoe     
OHRA   Zorg   maakt   het   haar   klanten   zo   makkelijk   mogelijk.   Zo   blijft   OHRA   Zorg   één   van   de   weinige   
zorgaanbieders   die   haar   klanten   altijd   vrije   zorgkeuze   biedt.   Ook   als   OHRA   geen   contract   heeft   met   
de   zorgaanbieder.   Dat   noemen   we   Verzekeren   zonder   Paarse   Krokodillen.   Een   verwijzing   naar   een  
oude   reclame   van   OHRA   die   hedendaags   nog   altijd   relevant   is.     
  

OHRA   Gezond    
Als   lid   van   de   DDG   krijg   je   de   module   OHRA   Gezond   er   helemaal   gratis   bij.   Hiermee   krijg   je   ook   
een   vergoeding   voor   sportmedisch   onderzoek   en   sportkeuringen,   gezondheidscursussen,   
beweegprogramma’s   en   vergoeding   van   de   Persoonlijke   Gezondheidscheck.   
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Wist   je   dat…     
…   dat   je   bij   OHRA   veel   meer   zelf   mag   bepalen?   Bijvoorbeeld   of   je   het   verplichte   eigen   risico   
gespreid   betaalt.   En   komt   de   datum   waarop   de   premie   afgeschreven   wordt   niet   uit?   Geen   
probleem.   Jij   bepaalt   wanneer   dit   gebeurt.     
…   dat   je   als   lid   van   de   DDG   gebruik   kunt   maken   van   de   Persoonlijke   Gezondheidscheck,   Online   
Tools   van   de   Leefstijlcoach,   Welly   en   de   PhysiApp?   Voor   alle   mogelijkheden   en   diensten   ga   je   
naar:    https://www.ohra.nl/zorgverzekering/werken-aan-je-gezondheid     
  

Nog   even   alles   op   een   rij:     
Sluit   jij   de   OHRA   Zorgverzekering   af   via   het   NBF   &   DGG   collectief   dan   profiteer   je   van:     

● 4%   korting   op   de   OHRA   Basis   Zorgverzekering.     
● 9%   korting   op   de   OHRA   Aanvullende   Verzekeringen.     
● 9%   korting   op   de   OHRA   Tandarts   Verzekeringen.     
● Gratis   OHRA   Gezond   module;   de   gezonde   aanvulling   op   je   basisverzekering.     

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

● Altijd   vrije   zorgkeuze     
● Nieuw:   Fysio   Meeneemservice     
● 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     

Dat   is   verzekeren   zonder   Paarse   Krokodillen.     
    

Overtuigd?     
Dan   ben   je   nog   slechts   enkele   klikken   verwijderd   van   je   OHRA   Zorgverzekering.   In   5   minuten   is   het   
geregeld.   Ga   naar    www.ohracollectief.nl/nbf    of   bel   met   het   OHRA   callcenter:   026-4004040.   Geef   bij   
het   begin   van   het   gesprek   aan   dat   je   DDG-lid   bent   en   gebruik   kan   maken   van   het   NBF   &   DDG   
collectief.   Het   collectiviteitsnummer   is   1587.   
  
  
  

2021   -   De   NBF   streeft   ernaar   om   altijd   voordeligere   tarieven   en   betere   voorwaarden   te   bedingen   
bij   verzekeraars   voor   NBF-   en   DDG-leden.   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   
brief   kunnen   geen   rechten   worden   ontleend.      
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