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VGZ Zorgverzekering
Hieronder vindt u de premies voor de zorgverzekeringen van Zorgverzekeraar VGZ. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele collectieve
korting.

De premies hieronder zijn per persoon en met een eigen risico van € 385, tenzij anders vermeld. Het eigen risico geldt niet voor kinderen tot 18
jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de Basisverzekering en Aanvullende Verzekering met de hoofdverzekerde.

Eigen risico
Het verplicht eigen risico bedraagt voor 2023 € 385.

Basisverzekeringen
Eigen risico per jaar Premie*

VGZ Basis Keuze

€ 385 (wettelijk verplicht)  € 132,95
€ 485  € 129,95
€ 585  € 126,95
€ 685  € 123,95
€ 785  € 120,95
€ 885  € 117,95

VGZ Ruime Keuze

€ 385 (wettelijk verplicht)  € 141,95
€ 485  € 138,95
€ 585  € 135,95
€ 685  € 132,95
€ 785  € 129,95
€ 885  € 126,95

VGZ Eigen Keuze

€ 385 (wettelijk verplicht)  € 153,65
€ 485  € 150,65
€ 585  € 147,65
€ 685  € 144,65
€ 785  € 141,65
€ 885  € 138,65

Aanvullende Verzekeringen
Korting Brutopremie Nettopremie

VGZ Werkt Instap 15%  € 5,95  € 5,06

VGZ Werkt Goed 15%  € 13,40  € 11,39

VGZ Werkt Beter 15%  € 29,59  € 25,15

VGZ Werkt Best 15%  € 46,35  € 39,40

Tandartsverzekeringen
Premie

VGZ Werkt Tand Goed  € 15,50

VGZ Werkt Tand Beter  € 32,30

VGZ Werkt Tand Best  € 57,70



Extra Informatie

Wachttijd en Gelijk Oversteken regeling

Voor een aantal aanvullende verzekeringen kan een wachttijd gelden, tenzij u een vergelijkbare aanvullende verzekering heeft bij uw huidige
verzekeraar.

Kijk voor meer informatie over de wachttijd en de gelijk oversteken regeling in de verzekeringsvoorwaarden op de website.

Betaling van premie

De vermelde premies zijn maandpremies.

De verzekeringnemer betaalt de premie vooruit op de bij de aanmelding overeengekomen wijze.

Als de verzekeringnemer kiest voor premiebetaling per jaar dan bestaat aanspraak op een rentekorting van 1%.

Als u woonachtig bent in België, bent u op basis van de Belgische wetgeving een verzekeringstaks verschuldigd van 9,25%, geheven over alle
aanvullende verzekeringen. Deze taks wordt door Zorgverzekeraar VGZ geïnd en afgedragen aan de Belgische fiscus.

Disclaimer

* De genoemde premies zijn inclusief korting op het eigen risico 

Premies zijn onder voorbehoud van afrondingsverschillen 

Aan de inhoud van dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden


