
Bespaar tot wel €439,92 
op je zorgverzekering

Singles
Mijn voordeel per jaar

€ 218,04

Jongeren
Mijn voordeel per jaar

€ 186,84

Gezinnen
Ons voordeel per jaar

€ 439,92

50-plus
Mijn voordeel per jaar

€ 227,40

www.huurdersvoordeel.nl

De berekening van de bovenstaande besparingen 

vindt u terug op onze website



Korting bij 
Zilveren Kruis

Korting
bij Menzis

10% KORTING 7% KORTING

TANDARTS VERZEKERING TANDARTS VERZEKERING

10% KORTING 7% KORTING

AANVULLENDE VERZEKERING AANVULLENDE VERZEKERING

5% KORTING 5% KORTING

BASIS VERZEKERING BASIS VERZEKERING

Gebruikmaken van de korting?
Ga naar www.zk.nl/huurders
Of bel Zilveren Kruis op 071-7510025 en vraag naar de korting 
van het Nationaal Huurders Collectief (houd onderstaande 
code bij de hand). Ook bestaande klanten van Zilveren Kruis 
hebben recht op deze korting.
Aanmelden kan t/m 31 december 2016

Gebruikmaken van de korting?
Ga naar www.menzis.nl/huurders
Of bel Menzis op 088-222 40 40 en vraag naar de korting van 
huurdersvoordeel.nl (houd onderstaande code bij de hand).
Ook bestaande klanten van Menzis hebben recht op deze korting.

Aanmelden kan t/m 31 december 2016

Dit is ook uw collectiviteitsnummer
UW KORTINGSCODE  207076665

Dit is ook uw collectiviteitsnummer
UW KORTINGSCODE  57197

Korting
bij VGZ

10% KORTING

AANVULLENDE VERZEKERING*

8% KORTING

BASIS VERZEKERING

Gebruikmaken van de korting?
Ga naar www.vgz.nl/huurders
Of bel VGZ op 0900-0750 en vraag naar de korting van
huurdersvoordeel.nl (houd onderstaande code bij de hand).
Ook bestaande klanten van VGZ hebben recht op deze korting.

Aanmelden kan t/m 31 december 2016

Dit is ook uw collectiviteitsnummer
UW KORTINGSCODE  14010

* M.u.v. doelgroeppakketten en tandartsverzekeringen



Korting op de zorgverzekering 
via Huurdersvoordeel.nl
In samenwerking met Zilveren 
Kruis, Menzis en VGZ biedt 
Huurdersvoordeel.nl een fi kse 
korting op de zorgverzekering.

Iedereen is voordeliger uit bij 
Huurdersvoordeel.nl: gezinnen, 
singles, jongeren én 50-plussers 
ontvangen allemaal een 
aantrekkelijke korting op hun 
zorgverzekeringspremie. Afhankelijk 
van uw gezinssituatie bespaart u 
enkele honderden euro’s per jaar
met Huurdersvoordeel.nl.

Stichting Nationaal 
Huurders Collectief 

Huurdersvoordeel.nl is een initiatief 
van Stichting Nationaal Huurders 
Collectief. Of u nu huurt bij een 
woningstichting of particuliere 
verhuurder: Stichting Nationaal 
Huurders Collectief komt op voor uw 
belangen op het gebied van zorg, 
welzijn en veilig wonen. Dit doet de 
stichting al sinds 2009 voor ruim 25.000 
huurders! Meer informatie vindt u op
www.nationaalhuurderscollectief.nl

‘ Ik profi teer elke dag van de 
voordelen van Nationaal 
Huurders Collectief’


