
VGZ verhoogt collectiviteitskorting voor KBO-leden in 2021 

 

De collectiviteitskorting voor de leden van KBO-Brabant met een aanvullende 

zorgverzekering bij VGZ voor 2021 zijn verhoogd: 

• 15% Aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, Beter en Best (was 10%) 

  

Leden met een aanvullende verzekering VGZ zorg profiteren van de volgende voordelen: 

• Tot 32 behandelingen fysiotherapie. 

• Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1000 voor een 

mantelzorgmakelaar. 

• Tot € 700 voor cursussen om gezond en vitaal te blijven (bijvoorbeeld valtraining 

of slaaptherapie). 

• Vergoeding lidmaatschap tot maximaal 25 euro per verzekerde. 

  

Leden die een aanvullende tandartsverzekering afsluiten krijgen 5% collectiviteitskorting 

(was 0%). 

  

Op dit moment is de premie voor 2021 nog niet bekend. VGZ maakt dit op 12 november 

bekend.  

 
 
Uw KBO-contributie 2021 retour via zorgverzekeraar VGZ 
 
Als u een aanvullende zorgverzekering heeft van VGZ onder het collectief van KBO-Brabant, 
dan kunt u ook in 2021 uw KBO-contributie tot maximaal 25 euro retour ontvangen. Het 
indienen van uw declaratie gaat in 2021 heel eenvoudig. 

• Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier voor terugvordering contributie 
2021 volledig in. U vindt het formulier op https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/  

• Direct na invulling ontvangt u van ons per e-mail een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs 
van lidmaatschap dient u zelf bij VGZ als declaratie in. Op het bewijs van lidmaatschap 
staat hierover een uitleg. 

 
Bent u niet digitaal actief? 

• Dan kunt u bellen naar het secretariaat van KBO-Brabant op (073) 644 40 66. Houd uw 
KBO-lidmaatschapsnummer en VGZ-klantnummer bij de hand. Wij vullen het formulier 
dan voor u in en sturen het per gewone post mét een declaratieformulier naar u toe. 

• U dient uw declaratie mét het bewijs van lidmaatschap vervolgens zelf per gewone post 
in bij VGZ.   

 
Let op! Indien u en uw partner allebei lid zijn van KBO-Brabant én aanvullend verzekerd bij 
VGZ, dan kunt u beiden uw KBO-lidmaatschapskosten declareren. U dient dan wel ieder 
apart een formulier voor terugvordering contributie in te vullen op onze website of telefonisch 
via het secretariaat van KBO-Brabant. 
 
Controleert u nog even of u uw contributie 2020 al wel heeft gedeclareerd bij VGZ (op de 
oude manier)? 
 
 
Collectiviteitskorting Centraal Beheer voor leden van KBO-Brabant 
 
De Koepel Gepensioneerden heeft voor de aangesloten ledenverenigingen aantrekkelijke 
afspraken gemaakt met Centraal Beheer voor collectiviteitskorting op verzekeringen. Hoe 
groter de ledenvereniging, hoe hoger de korting. KBO-Brabant is de grootste ledenvereniging 
van de Koepel Gepensioneerden en voor onze leden liggen de kortingen daarom op het 
hoogste niveau. Deze gelden ook voor uw bestaande verzekeringen bij Centraal Beheer.  

https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/


 
De kortingen voor leden van KBO-Brabant bedragen: 
Vervoer 

• Auto 10% korting 

• Motor 10% korting 

• Camper 5% korting 

• Caravan 5% korting 
Wonen 

• Opstal 8% korting 

• Inboedel 8% korting 

• Kostbaarheden buitenshuis 8% korting 

• Aansprakelijkheid 8% korting 

• Ongevallen 8% korting 
Diverse 

• Rechtsbijstand 5% korting 

• Doorlopende Reisverzekering 5% korting 

• Bootverzekering (pleziervaartuig) 5% korting 
 
Momenteel wordt op de website van Centraal Beheer een speciale kortingspagina gemaakt 
voor leden van KBO-Brabant. Deze zal naar verwachting medio december 2020 gereed zijn. 
Houd daarom deze rubriek en/of de website van KBO-Brabant www.kbo-
brabant.nl/onsvoordeel  in de gaten voor de link naar de speciale website van Centraal 
Beheer en het nummer van KBO-Brabant dat u nodig hebt om de korting te verkrijgen. 
Let op! Centraal Beheer spreekt niet van collectiviteitsnummer maar van 
werkgeversnummer.  
 
 
 
 

http://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel
http://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel

