
November 2020

Bespaar in het nieuwe jaar met de BOVAG Zorgpolis.

Beste relatie,

Speciaal voor u en uw medewerkers is er de BOVAG Zorgpolis: een zeer complete en bijzonder voordelige 
zorgverzekering, speciaal afgestemd op de mobiliteitsbranche! Een unieke zorgverzekering dus, voor u en uw 
medewerkers!

De BOVAG Zorgpolis: een win-win situatie
De BOVAG Zorgpolis is een collectieve zorgverzekering, met de keuze uit drie aanbieders: Zilveren Kruis, OHRA en De 
Friesland. Drie betrouwbare verzekeraars met een uitstekende basisverzekering en een uitgebreid aanbod aanvullende 
pakketten, inclusief gratis BOVAG-voordelen, zodat iedereen een passende dekking kan vinden. Doordat we optimaal 
gebruik weten te maken van de dekkingen, worden uw werknemers bovendien extra snel geholpen. En dat betekent dat 
ze sneller terugkeren op de werkvloer! Een win-win situatie dus, voor u en uw medewerkers!

Zo zorgt u voor uw medewerkers en voor uzelf!
Inmiddels maken al meer dan 40.000 BOVAG-medewerkers en hun gezinsleden gebruik van het BOVAG collectief. 
Helpt u mee om de BOVAG Zorgpolis ook bij uw medewerkers onder de aandacht te brengen? Dan profiteren zij niet 
alleen van de vele voordelen, maar dit is voor u meteen een mogelijkheid om u als werkgever te onderscheiden. 

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, ontvangt u hierbij:

1. Een aantal flyers voor uw medewerkers. Hierin lezen zij meer over de voordelen van de BOVAG Zorgpolis. Wilt u 
meer flyers ontvangen? Neem dan even contact met ons op via telefoonnummer (088) 121 02 01. 

2. Een poster. Deze poster kunt u bijvoorbeeld ophangen in uw bedrijfskantine om de BOVAG Zorgpolis nog meer 
onder de aandacht te brengen bij uw medewerkers. 

Meer weten? www.bovagzorgpolis.nl/werkgever.

Wij helpen u graag
Heeft u vragen over uw zorgverzekering voor 2021? Dan kunt u contact opnemen met de zorgexperts van de BOVAG 
Zorgpolis. Zij zijn te bereiken via (088) 1210201 of bovagzorgpolis@upiva.nl. Wij wensen u een voorspoedig en vooral 
gezond 2021 toe.

Met vriendelijke groet,

Peter Beukers
Commercieel Directeur

De BOVAG Zorgpolis wordt aangeboden door bemiddelaar Bovemij Intermediair B.V., Postbus 7110, 6503 GP 
Nijmegen Vergunningnummer 12004147, KvK Centraal Gelderland 17080418. 

December 2021

Bespaar in het nieuwe jaar met de BOVAG Zorgpolis.

Beste relatie,

Speciaal voor u en uw medewerkers is er de BOVAG Zorgpolis: een zeer complete en bijzonder voordelige
zorgverzekering, speciaal afgestemd op de mobiliteitsbranche! Een unieke zorgverzekering dus, voor u en uw
medewerkers!

De BOVAG Zorgpolis: een win-win situatie
De BOVAG Zorgpolis is een collectieve zorgverzekering, met de keuze uit drie aanbieders: Zilveren Kruis, OHRA en 
De Friesland. Drie betrouwbare verzekeraars met een uitstekende basisverzekering en een uitgebreid aanbod 
aanvullende pakketten, inclusief extra BOVAG-voordelen, zodat iedereen een passende dekking kan vinden. 

Meer weten? www.bovagzorgpolis.nl/werkgever.

Wat kunt u doen om uw medewerkers te laten profiteren van dit aanbod?
Inmiddels maken al meer dan 40.000 BOVAG-medewerkers en hun gezinsleden gebruik van het BOVAG collectief.
Helpt u mee om de BOVAG Zorgpolis ook bij uw medewerkers onder de aandacht te brengen? Dan profiteren zij niet
alleen van de vele voordelen, maar dit is voor u meteen een mogelijkheid om u als werkgever te onderscheiden. 
De medewerkers zijn hierin vrij om een keuze te maken.

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, ontvangt u hierbij:
1.  Een aantal zorgpassen voor uw medewerkers. Hierin lezen zij meer over de voordelen van de BOVAG Zorgpolis.  
 Wilt u meer zorgpassen ontvangen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (088) 121 02 01.
2.  Een poster. Deze poster kunt u bijvoorbeeld ophangen in uw bedrijfskantine.

Meer weten? www.bovagzorgpolis.nl/werkgever.

Wij helpen u graag
Heeft u vragen over de BOVAG Zorgpolis of wenst u extra informatie? Dan kunt u contact opnemen met de zorgexperts 
van de BOVAG Zorgpolis. Zij zijn te bereiken via (088) 1210201 of bovagzorgpolis@upiva.nl. Wij wensen u alvast een 
voorspoedig en vooral gezond 2022 toe.

Met vriendelijke groet,

Stijn Verbeek
Directeur Volmachten

November 2020

Bespaar in het nieuwe jaar met de BOVAG Zorgpolis.

Beste relatie,

Speciaal voor u en uw medewerkers is er de BOVAG Zorgpolis: een zeer complete en bijzonder voordelige 
zorgverzekering, speciaal afgestemd op de mobiliteitsbranche! Een unieke zorgverzekering dus, voor u en uw 
medewerkers!

De BOVAG Zorgpolis: een win-win situatie
De BOVAG Zorgpolis is een collectieve zorgverzekering, met de keuze uit drie aanbieders: Zilveren Kruis, OHRA en De 
Friesland. Drie betrouwbare verzekeraars met een uitstekende basisverzekering en een uitgebreid aanbod aanvullende 
pakketten, inclusief gratis BOVAG-voordelen, zodat iedereen een passende dekking kan vinden. Doordat we optimaal 
gebruik weten te maken van de dekkingen, worden uw werknemers bovendien extra snel geholpen. En dat betekent dat 
ze sneller terugkeren op de werkvloer! Een win-win situatie dus, voor u en uw medewerkers!

Zo zorgt u voor uw medewerkers en voor uzelf!
Inmiddels maken al meer dan 40.000 BOVAG-medewerkers en hun gezinsleden gebruik van het BOVAG collectief. 
Helpt u mee om de BOVAG Zorgpolis ook bij uw medewerkers onder de aandacht te brengen? Dan profiteren zij niet 
alleen van de vele voordelen, maar dit is voor u meteen een mogelijkheid om u als werkgever te onderscheiden. 

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, ontvangt u hierbij:

1. Een aantal flyers voor uw medewerkers. Hierin lezen zij meer over de voordelen van de BOVAG Zorgpolis. Wilt u 
meer flyers ontvangen? Neem dan even contact met ons op via telefoonnummer (088) 121 02 01. 

2. Een poster. Deze poster kunt u bijvoorbeeld ophangen in uw bedrijfskantine om de BOVAG Zorgpolis nog meer 
onder de aandacht te brengen bij uw medewerkers. 

Meer weten? www.bovagzorgpolis.nl/werkgever.

Wij helpen u graag
Heeft u vragen over uw zorgverzekering voor 2021? Dan kunt u contact opnemen met de zorgexperts van de BOVAG 
Zorgpolis. Zij zijn te bereiken via (088) 1210201 of bovagzorgpolis@upiva.nl. Wij wensen u een voorspoedig en vooral 
gezond 2021 toe.

Met vriendelijke groet,

Peter Beukers
Commercieel Directeur

De BOVAG Zorgpolis wordt aangeboden door bemiddelaar Bovemij Intermediair B.V., Postbus 7110, 6503 GP 
Nijmegen Vergunningnummer 12004147, KvK Centraal Gelderland 17080418. 

Binnen 1 minuut 
alles weten over de 
BOVAG Zorgpolis?
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Beste relatie,

Speciaal voor u en uw medewerkers is er de BOVAG Zorgpolis: een zeer complete en bijzonder voordelige 
zorgverzekering, speciaal afgestemd op de mobiliteitsbranche! Een unieke zorgverzekering dus, voor u en uw 
medewerkers!

De BOVAG Zorgpolis: een win-win situatie
De BOVAG Zorgpolis is een collectieve zorgverzekering, met de keuze uit drie aanbieders: Zilveren Kruis, OHRA en De 
Friesland. Drie betrouwbare verzekeraars met een uitstekende basisverzekering en een uitgebreid aanbod aanvullende 
pakketten, inclusief gratis BOVAG-voordelen, zodat iedereen een passende dekking kan vinden. Doordat we optimaal 
gebruik weten te maken van de dekkingen, worden uw werknemers bovendien extra snel geholpen. En dat betekent dat 
ze sneller terugkeren op de werkvloer! Een win-win situatie dus, voor u en uw medewerkers!

Zo zorgt u voor uw medewerkers en voor uzelf!
Inmiddels maken al meer dan 40.000 BOVAG-medewerkers en hun gezinsleden gebruik van het BOVAG collectief. 
Helpt u mee om de BOVAG Zorgpolis ook bij uw medewerkers onder de aandacht te brengen? Dan profiteren zij niet 
alleen van de vele voordelen, maar dit is voor u meteen een mogelijkheid om u als werkgever te onderscheiden. 

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, ontvangt u hierbij:

1. Een aantal flyers voor uw medewerkers. Hierin lezen zij meer over de voordelen van de BOVAG Zorgpolis. Wilt u 
meer flyers ontvangen? Neem dan even contact met ons op via telefoonnummer (088) 121 02 01. 

2. Een poster. Deze poster kunt u bijvoorbeeld ophangen in uw bedrijfskantine om de BOVAG Zorgpolis nog meer 
onder de aandacht te brengen bij uw medewerkers. 

Meer weten? www.bovagzorgpolis.nl/werkgever.

Wij helpen u graag
Heeft u vragen over uw zorgverzekering voor 2021? Dan kunt u contact opnemen met de zorgexperts van de BOVAG 
Zorgpolis. Zij zijn te bereiken via (088) 1210201 of bovagzorgpolis@upiva.nl. Wij wensen u een voorspoedig en vooral 
gezond 2021 toe.

Met vriendelijke groet,

Peter Beukers
Commercieel Directeur

De BOVAG Zorgpolis wordt aangeboden door bemiddelaar Bovemij Intermediair B.V., Postbus 7110, 6503 GP 
Nijmegen Vergunningnummer 12004147, KvK Centraal Gelderland 17080418. 


