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Bied uw werknemers extra korting op de Zorgverzekering van 2019 met de BOVAG Zorgpolis!

Beste relatie,

De gezondheid van uw personeel is erg belangrijk. Allereerst voor uw werknemers, maar ook voor u zelf. Is er
toch iets aan de hand, dan wilt u dat uw werknemers goed verzekerd zijn tegen een uiterst betaalbare prijs. Daar
zorgt het BOVAG collectief ook komend jaar weer voor.

Ook dit jaar hebben wij als BOVAG Zorgpolis weer de scherpste premie voor de basisdekking kunnen realiseren.
Wij willen u en uw werknemers hier van laten profiteren.

Wat kunt u als werkgever doen?
U heeft een uitgebreide zorgpolis in de aanbieding, tegen zeer gunstige voorwaarden. Het gaat al snel om enkele 
honderden euro’s per gezin. Hiermee biedt u als werkgever echt iets extra’s, een mooie aanvullende secundaire 
arbeidsvoorwaarde. U kunt dit extra onder de aandacht brengen bij uw werknemers. Wij weten uit ervaring dat zij 
een extra voordeel altijd waarderen.

Ons aanbod
Jaarlijks informeren wij alle werknemers over de BOVAG Zorgpolis. Binnen enkele dagen zullen uw werknemers
ons aanbod thuis ontvangen. In de bijlage vindt u een voorbeeld van het aanbod dat naar uw werknemers 
verstuurd wordt. 

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag extra brochures ontvangen? Neem dan gerust even contact met ons op via 
telefoonnummer 088 121 02 01. Wij zijn op maandag tot en vrijdag bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of 
bezoek onze website www.bovagzorgpolis.nl/werkgever.

Ook kunt u een informatie film bekijken door de bijgevoegde QR code te scannen. Binnen een minuut bent u dan
op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Peter Beukers
Commercieel Directeur 

De BOVAG Zorgpolis wordt aangeboden door bemiddelaar Bovemij Services B.V., Postbus 93432, 2509 AK Den Haag 
Vergunningnummer 12041803, KvK Centraal Gelderland 9209693. Wilt u geen aanbiedingen voor de BOVAG Zorgpolis 
meer ontvangen? Geef dit dan aan ons door vis info@bovemijinkomensverzekeringen.nl. 
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