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Collectiviteitskorting	Zorgverzekering	
MaxzSupport	geeft	dit	formulier	door	aan	(de)	gecertificeerde	intermediair(s)	

 
De huidige polis wordt tussentijds overgesloten bij dezelfde zorgaanbieder met 
collectiviteitskorting. Afhankelijk van de datum ontvangst van dit aanvraagformulier 
wordt bepaald of de korting aankomende maand ingaat of de maand daarop.  
 

Aanvraagformulier zorgverzekering 
  

 
Benodigde gegevens van uw cliënt 
(graag sturen naar schuldhulp@maxzsupport.nl 

 
Achternaam  :  
Voorletter(s)  :  
Straat   :  
Huisnummer  :  
Postcode   :  
Woonplaats  :  
Geboortedatum  :  
IBAN nummer  :  

 
Zorgverzekeraar  :  

 Polis nummer  : 
 
Bewindvoerder  :  
Adres   :  
E-mailadres  :  
Tel.nr.   :  

 
Afhankelijk van de datum ontvangst van dit aanvraagformulier wordt bepaald of de 
korting aankomende maand ingaat of de maand daarop. 
 
Op de volgende pagina staan de deelnemende zorgverzekeraars. 
Indien de verzekeraar van uw cliënt er niet tussen staat, stuur dan toch het aanvraagformulier 
met polisblad in als u aan het eind van het jaar één van bovenstaande zorgverzekering wilt 
afsluiten met korting. 
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Avero Achmea            

• 7,5% korting op de basisverzekering 
• 10% korting op de aanvullende verzekering 
• 10% korting op de tandartsverzekering 

 

CZ 

• 5% korting op de basisverzekering 
• 10% korting op de aanvullende verzekering 
• 10% korting op de tandartsverzekering 

 

De Amersfoortse 

• 7,5% korting op de basisverzekering 
• 0% korting op de aanvullende verzekering 
• 0% korting op de tandartsverzekering 

 

Delta Lloyd 

• 9% korting op de basisverzekering 
• 10% korting op de aanvullende verzekering (Zilver 0%) 
• 10% korting op de tandartsverzekering 

 

Menzis 

• 7% korting op de basisverzekering 
• 9% korting op de aanvullende verzekering 
• 9% korting op de tandartsverzekering 

 

Ohra 

• 8,8% korting op de basisverzekering 
• 5% korting op de aanvullende verzekering (Sterk 0%) 
• 5% korting op de tandartsverzekering (Tand Sterk 0%) 
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Onvz 

• 8% korting op de basisverzekering 
• 10% korting op de aanvullende verzekering 
• 10% korting op de tandartsverzekering 

 

 

Stad Holland Zorgverzekeraar 

• n.n.b. korting op de basisverzekering 
• n.n.b. korting op de aanvullende verzekering 

 

VGZ 

• 7% korting op de basisverzekering (VGZ Goede Keuze 5%) 
• 0% korting op de aanvullende verzekering (VGZ Aanvullend Goed 10%, VGZ 

Aanvullend Beter 10%, VGZ Aanvullend Best 10%) 
• 0% korting op de tandartsverzekering 

 

Zilveren Kruis 

• 5% korting op de basisverzekering 
• 7,5% korting op de aanvullende verzekering 
• 7,5% korting op de tandartsverzekering 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 


