
Van: Sluijter - de Jager, E.H. H. (Liesbeth) <Liesbeth.Sluijter@vgz.nl>  
Verzonden: donderdag 12 april 2018 10:45 
Aan: #KMP Merkpartner Management <KMP_Merkpartner_Management@vgz.nl>; #KMP 
Accountmanagement <KMP_Accountmanagement@vgz.nl>; #KMP Accountbeheer Publiek 
<KMP_Accountbeheer_Publiek@vgz.nl> 
CC: Bougie, P.C.A. (Pascal) <Pascal.Bougie@vgz.nl>; Ronde, M. de (Manon) 
<Manon.de.Ronde@vgz.nl> 
Onderwerp: IZA feliciteert de nieuwe wethouders en raadsleden 
 
Beste contactpersoon, 
 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen zou IZA Zorgverzekeraar de huidige bestuurders 
willen feliciteren met hun benoeming! 
Tevens brengt IZA Zorgverzekeraar het nieuwe bestuur graag op de hoogte van de samenwerking 
met VNG, in de bijlage vindt u extra informatie.  
 
Hopend u hiermee van dienst te zijn, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
IZA Zorgverzekeraar 
 
Divisie Klant en Merkpartners 
Coöperatie VGZ UA 
 
Nieuwe Stationsstraat 12 | 6811 KS | Arnhem 
Postbus 5040 | 6802 EA | Arnhem 
088 - 131 4406 
 
 
| www.iza.nl  

http://www.iza.nl/


 

 

 

 

Beste wethouders en raadsleden, 

 

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming. Dit belangrijke werk verdient een goede collectieve 

zorgverzekering. Daarom stellen we u graag voor aan IZA. Al 65 jaar de zorgverzekering voor 

medewerkers, raadsleden, burgemeesters en wethouders van gemeenten. Meer dan 70% van de 

werknemers van de lokale overheid geniet van: 

 

ü Collectiviteitskorting voor u, uw partner en uw kinderen  

ü Geen tandheelkundige selectie  

ü Uitgebreide dekking voor o.a. fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, mantelzorg en 

preventie (Stoppen-met-Roken, burn-out, etc.) 

ü Gratis gebruik van het e-health platform IZA Gezond leven 

ü Declareren en stand eigen risico via de IZA zorg-app   

 

U bent al verzekerd voor € 102,82 (incl. 10% korting). Ga naar www.IZA.nl/premieberekenen of kijk 

op www.collectiefzorgaanbod.nl. Het collectiviteitsnummer dat u kunt gebruiken is:  

45633 (Burgemeester & Wethouders) of 49217 (VNG Raadsleden/BABS) 

 

U profiteert bij IZA van optimale keuzevrijheid 

U hebt keuze uit:  

• Twee basisverzekeringen  

• Vier aanvullende pakketten  

• Drie aanvullende tandpakketten  

• Een aanvullend totaalpakket  

 

IZA & VNG Congres: Zorg voor elkaar 

Zien we u op 26 juni? IZA organiseert samen met het Maastricht Universitair Medisch Centrum een 

deelcongres over Blauwe Zorg: een gezamenlijk project om de zorg toegankelijk en betaalbaar te 

houden. Schrijf u in via www.vngjaarcongres.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

IZA Zorgverzekeraar  
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