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Overweegt u om over te stappen naar een andere verzekeraar of te kiezen voor een ander pakket? 

Wij hebben voor u bij drie verzekeraars een collectiviteitskorting geregeld waarmee u gemiddeld 

3,5% korting op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekering krijgt.

U kunt kiezen uit CZ, Aevitae en ONVZ. Per verzekeraar hebben wij stap-voor-stap uitgeschreven hoe 

u de aanvraag indient, zodat u gemakkelijk uw nieuwe zorgverzekering aanvraagt. Indien u vragen

heeft, neem dan contact met ons op en vraag naar Tim, Ed of Max. Zij helpen u graag verder.

Overstappen naar CZ
• Ga naar www.cz.nl/zorgverzekering/premie-berekenen?intermediair=002518562& 

collectiviteit=002581728 om uw premie met onze korting te berekenen;

• Bij de vraag "Collectieve verzekering - Wilt u zich collectief verzekeren via werkgever, 

ledenorganisatie of als ZZP'er?" - vink het vakje "Ja" aan. MKB-Leve BV  is uw ledenorganisatie.

• Kies uw basisverzekering, kies uw eigen risico en kies eventueel een aanvullende verzekering en 

een tandartsverzekering. Bekijk de zorgverzekeringskaarten om een juiste keuze te maken;

• Wanneer u op “Vergelijk onze aanvullende verzekeringen” klikt, ziet u een vergoedingsoverzicht 

per aanvullende verzekering. Daarnaast kunt u klikken op “Bekijk de zorgverzekeringskaarten” 

om per aanvullende verzekering een informatiedocument te raadplegen;

• Druk op de knop "Verder";

• Vul uw persoonsgegevens in, als ingangsdatum: 01.01.2022, uw contactgegevens en uw 

betalingsgegevens;

• Laatste stap: kies "Verzenden". Polis en voorwaarden zullen snel volgen! 

Aandachtspunten van deze collectieve verzekering van CZ: 

• Aanvullende verzekering Jongeren, voor iedereen van toepassing, ongeacht leeftijd. Dit is een 

combinatie van een aanvullend pakket en een tandartsverzekering. (Premietoeslag boven 30 

jaar: dan betaalt u € 23,85 in plaats van € 18,13 per maand).

• LET OP: wachttijd orthodontie bij CZ Gezinnen aanvullende verzekering. Deze verzekering heeft 

een wachttijd van één jaar. Dit betekent dat u niet direct een vergoeding voor orthodontie krijgt. 

Wanneer u verwacht dat uw kinderen over een bepaalde tijd van orthodontie gebruik gaan 

maken, sluit dan op tijd een aanvullende verzekering af.

• Voordelige maandpremie vanaf € 122,31 (exclusief korting eigen risico). 

https://www.cz.nl/zorgverzekering/premie-berekenen?intermediair=002518562& collectiviteit=002581728
https://www.cz.nl/zorgverzekering/premie-berekenen?intermediair=002518562& collectiviteit=002581728


Overstappen naar Aevitae
• Ga naar aanvragen.aevitae.com/nl/10011 om uw premie met onze korting te berekenen;

• Vul uw gezinssamentelling in;

• Kies uw basisverzekering, kies eventueel een aanvullende verzekering, een tandartsverzekering 

en overige aanvullende modules.

• Klik op “Bekijk & Vergelijk” om een korte omschrijving van de dekking te zien;

• Kies uw gewenste betaaltermijn;

• Wanneer u de gewenste zorgverzekering heeft samengesteld, klikt u op "Aanvragen". Vul uw 

persoonsgegevens, adresgegevens en betaalgegevens in. Vervolgens beantwoordt u de 

verzekeringsrechtvragen en eventueel de gezondheidsvragen (dit verschilt per aanvullende 

verzekering die u selecteert);

• Vink het vakje onder "Akkoord" aan en klik vervolgens op Zorgverzekering aanvragen. 

Polis en voorwaarden zullen snel volgen!

Voordelen bij deze collectieve verzekering van Aevitae:

• Voordelige maandpremie vanaf € 115,86 (exclusief korting eigen risico). 

Overstappen naar ONVZ
• Ga naar www.onvz.nl/premieberekening?&coll-nummer=8214 om uw premie met onze 

korting te berekenen;

• Vul uw gezinssamentelling in;

• Als het goed is, ziet u bij stap 2 het MKB C Leve B.V. collectief staan;

• Kies uw basisverzekering, kies eventueel een aanvullende verzekering, een tandartsverzekering 

en overige aanvullende modules.

• U heeft de mogelijkheid om op de link “Vergelijk verzekeringen” te klikken voor een 

vergoedingsoverzicht;

• Kies uw gewenste betaaltermijn;

• Wanneer u de gewenste zorgverzekering heeft samengesteld, klikt u op "Aanvragen". Vul uw 

persoonsgegevens, adresgegevens en betaalgegevens in. Vervolgens beantwoordt u de 

verzekeringsrechtvragen en eventueel de gezondheidsvragen (dit verschilt per aanvullende 

verzekering die u selecteert);

• Vink het vakje onder "Akkoord' aan en klik vervolgens op "Zorgverzekering aanvragen". 

Polis en voorwaarden zullen snel volgen!

Voordelen bij deze collectieve verzekering van ONVZ:

• Vrije zorgkeuze.

• Zorgconsulent, kijk op www.onvz.nl/zorgadvies voor meer informatie.

• Wenst u gebruik te maken van medisch-specialistische zorg in het buitenland, adviseren wij u om

de aanvullende verzekering Wereldfit bij te sluiten. Hierbij kunt u een aanvraag indienen voor

geplande zorg in het buitenland. Ga naar www.onvz.nl/zorgverzekeringen/wereldfit voor

meer informatie.

https://aanvragen.aevitae.com/nl/10011
https://www.onvz.nl/premieberekening?&coll-nummer=8214
https://www.onvz.nl/zorgadvies
https://www.onvz.nl/zorgverzekeringen/wereldfit

