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SPECIALIST IN ZORGVERZEKERINGEN
Poos Assurantiën is de specialist in uw regio op het gebied van (zorg)verzekeringen. Eerlijk, duidelijk en
persoonlijk contact staat bij ons centraal. Elke situatie is anders en wij zijn graag betrokken bij uw situatie.
Verzekeren is maatwerk! Het aanbod van zorgverzekeraars is groot maar welke zorgverzekering/dekking
past het beste bij uw situatie, en betaalt u niet te veel?

INLOOP SPREEKUUR
Het inloop spreekuur is vooralsnog uitgesteld vanwege het coronavirus.
Het is tijdelijk niet mogelijk om zonder afspraak ons kantoor binnen te lopen.
Wij adviseren u graag, maar dan op afspraak in ons kantoor te Wijchen.
Bel ons voor een afspraak:

024-6454623
Wij staan voor u klaar!
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WORDT VEELAL
GEKOZEN VOOR:
> Ruime keuze aanvullende verzekeringen
> Jongerenpakket voor alle leeftijden
> Vergoedingen m.b.t zwangerschap
en bevalling

WORDT VEELAL
GEKOZEN VOOR:
> Ruime vergoeding Tandheelkunde en
Orthodontie (zonder wachttijd)
> Fysiotherapie en overige therapieën
> Ruime vergoeding podotherapie

> Fysiotherapie en overige therapieën

> Geen ‘eigen risico’ bij voorkeursmedicijnen

> Preventie

> Preventie

VOOR MEER INFO
GAAT U NAAR
POOSASSURANTIEN.NL

TIPS VOOR UW ZORGVERZEKERING 2021
01. COLLECTIEF VERZEKEREN
Maak gebruik van de collectieve voordelen van uw werkgever, hiermee bespaart u niet alleen
premie maar krijgt u ook ruimere vergoedingen.
02. CHECK OF UW AANVULLENDE VERZEKERING NOG BIJ U PAST
Half november ontvangt u uw nieuwe polis voor 2021. Een goed moment om te kijken of uw
aanvullende verzekering nog bij u past.
03. BETAAL UW EIGEN RISICO IN TERMIJNEN
Wij bieden de mogelijkheid om in 10 termijnen te betalen. Zo komt u niet voor financiële verrassingen
te staan. Vanaf november kunt u gespreid betalen van het eigen risico voor 2021 aanvragen.

INFORMEER KOSTENLOOS VOOR UW MOGELIJKHEDEN OP 024-6454623

