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N i e u w s b r i e f  Z o r g v e r z e k e r i n g

Voor veel van onze relaties sloten we de afgelopen jaren 
de zorgverzekering bij Stad Holland. Ook voor 2017 gaan 
we dat doen.

Bij Stad Holland is iedereen welkom; ook voor de meest 
uitgebreide aanvullende verzekering. Er worden geen 
medische vragen gesteld bij aanmelding.

Stad Holland biedt iedereen een restitutiepolis met 
keuzevrijheid voor de aanvullende pakketten, tegen 
scherpe premies.

Declareren kan per post, online en via de app. Uw decla-
raties worden binnen 3 werkdagen uitbetaald. Gespreide 
vooruitbetaling van het eigen risico is mogelijk.

Met de restitutiepolis van Zorgverzekeraar Stad Holland 
heeft u keuzevrijheid. U bepaalt waar u de gewenste 
medische zorg krijgt. U kiest voor vrijheid en kwaliteit. 

Dit alles kunnen wij u bieden voor een maandpremie van 
€ 112,- voor de basisverzekering voor het jaar 2017 

Men zegt wel eens:  vrijheid is onbetaalbaar; bij Zorgver-
zekeraar Stad Holland is die vrijheid betaalbaar. Gezond-
heid is niet te koop, maar goede gezondheidszorg wel.

We maken eigen keuzes voor de zorgverzekeraar. We 
willen graag kwaliteit en goede zorg op het moment dat 
het nodig is. Zorgverzekeraar Stad Holland is weer geko-
zen als beste zorgverzekeraar in de verzekeringswereld.

Uit het jaarlijkse Landelijke 
Performance Onderzoek Zorg van 
Bureau D & O onder 258 
verzekeringsadvieskantoren is 
gebleken dat Stad Holland Zorg-
verzekeraar de hoogste waardering 
heeft gekregen. Stad Holland is de 
beste zorgverzekeraar van 2016.
Gewaardeerd op verschillende 
aspecten van dienstverlening. 

Op uw verzoek zenden wij u graag 
alle informatie m.b.t. de aanvul-
lende verzekeringen met bijzondere 
premies. Ook kunt u een afspraak 
met ons maken; wij zullen u bezoe-
ken op een door u gekozen tijdstip.
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Vrijheid, Kwaliteit en Zorg


