Verzekeringen voor NFG-leden

Door bemiddeling van Vrieling Westerbork beschikt u als NFG-lid over een aantal collectieve zakelijke
verzekeringen, zoals een rechtsbijstandverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een
goederen/inventarisverzekering.
Meer informatie over deze verzekeringen treft u op de volgende pagina’s.
Tevens kunt u gebruik maken van het NFG-pakket voor particuliere verzekeringen. U ontvangt dan
minimaal 10% korting op de premie. Meer informatie over dit pakket kunt u vinden op onze website
www.vrieling.net

Uw contactpersoon:
Jan Kuper
Vrieling Westerbork
0593-331636
j.kuper@vrieling.net

Rechtsbijstandverzekering voor NFG-leden
NFG-leden hebben een collectieve rechtsbijstandverzekering bij DAS Rechtsbijstand. Het betreft een
voor NFG op maat gemaakte verzekering.
De premie van deze verzekering wordt door NFG aan u berekend.

Uw voordeel:

Minimaal € 200,- premievoordeel op een soortgelijke verzekering,
uitstekende voorwaarden, eigen zorgdesk met ervaren juristen en op maat
gemaakt voor NFG.

Hoedanigheid:

Gezondheidszorg conform lidmaatschap NFG

Jaarpremie:

€ 100,80 exclusief 21% assurantiebelasting

Geldigheidsgebied:

Nederland

Voorwaarden:

Op aanvraag bij Vrieling Westerbork

Schademelding
Na uw zakelijke geschil of vordering bij Vrieling Westerbork te hebben gemeld, kunt u zich
rechtstreeks wenden tot de door DAS ingerichte NFG-Zorgdesk op telefoonnummer 020-6518830.

Aansprakelijkheidsverzekering voor NFG-leden
NFG-leden maken gebruik van een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en
bedrijven bij ASR Verzekeringen. Deze unieke verzekering biedt naast zaak- en personenschade
tevens dekking voor de financiële gevolgen van medische fouten en/of verkeerde adviezen tot
€ 500.000,- per gebeurtenis.
De premie van deze verzekering wordt door NFG aan u berekend.
NFG-leden met medewerkers kunnen zich wenden tot Vrieling Westerbork,
telefoonnummer 0593-331636 of email info@vrieling.net

Uw voordeel:

Minimaal € 150,- premievoordeel op een marktconforme polis, uitstekende
voorwaarden en 1 loket voor alle NFG-leden

Hoedanigheid:

Gezondheidszorg conform lidmaatschap NFG

Jaarpremie:

€ 70,- per deelnemend lid, exclusief 21% assurantiebelasting

Verzekerde bedragen: € 2.500.000,- per aanspraak:
Maximaal € 5.000.000,- per verzekeringsjaar, waaronder
€ 500.000,- per aanspraak voor schade door brand en/of explosie
Eigen risico:

€ 100,- per aanspraak voor zaakschade

Geldigheidsgebied:

Nederland

Clausules:

Zie clausuleblad

Voorwaarden:

Op aanvraag bij Vrieling Westerbork

Eventuele schades dienen gemeld te worden bij Vrieling Westerbork

Clausuleblad aansprakelijkheidsverzekering
171 – Kledingstukken, sieraden en dergelijke
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, verduistering, verlies,
vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, kleinodiën, geld en geldswaardige papieren.

250 – Financieel nadeel (medici)
Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid door medische fouten van de verzekerde voor schades
anders dan personen- of zaakschade, maar alleen ten opzichte van:
- patiënten, waaronder wij ook verstaan personen die door de verzekerde worden gekeurd
- de ziektekostenverzekeraar.

8527 – Opleidingseisen Leden NFG
Tot deelname zijn uitsluitend toegestaan leden van de NFG, die aantoonbaar, conform de eisen van
de NFG zijn opgeleid en/of gecertificeerd.

8528 – Bijzondere bepaling(en)
Ten aanzien van clausule 250 geldt een verzekerd bedrag van maximaal € 500.000,- per aanspraak en
als onderdeel van het verzekerd bedrag.

Goederen/Inventarisverzekering voor NFG-leden
Vrieling Westerbork en verzekeringsmaatschappij De Noorderlinge hebben een speciale
goederen/inventarisverzekering voor NFG-leden ontwikkeld.
Met deze collectieve verzekering is uw computer, meubilair en overige inventaris binnen uw praktijk
verzekerd voor door u geleden schade door bijvoorbeeld brand of inbraak.
Uw voordelen bij deze verzekering zijn:




Lage premie door collectieve verzekering
Uitgebreide dekking
Bemiddeling en persoonlijk advies van Vrieling Westerbork

Uitgangspunten van deze verzekering zijn:
 Verzekerd bedrag € 10.000, Gebouw met harde dekking
 Dekking diefstal na sporen van braak
 Jaarpremie € 35,- exclusief 21% assurantiebelasting
 Eigen risico € 250,- per gebeurtenis

Voorwaarden zijn op aanvraag bij Vrieling Westerbork te verkrijgen.
Eventuele schades dienen gemeld te worden bij Vrieling Westerbork

