
Sluit u uiterlijk

31 december aan

en scoor voor 

uw club!

www.salland.nl/svschalkhaar

Scoren met de 

Salland Clubactie



Aantrekkelijke korting op uw zorgpremie
Via S.V. Schalkhaar:

• Sluit u een goede zorgverzekering op maat af;

• Krijgt u 7% korting op de basisverzekering, aanvullende én 

tandartsverzekeringen. Zo heeft u al een zorgverzekering  

vanaf € 105,04 per maand;

• Profiteert u niet alleen zelf van de korting, maar ook alle 

gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Kinderen tot 18 jaar 

maken gratis gebruik van de meest uitgebreide aanvullende en 

tandartsverzekering van de ouders;

• Scoort de club een mooi bedrag voor de clubkas, waar ze mooie 

dingen van kan doen.

Al verzekerd bij ons?
Ook dan kunt u zich aansluiten bij de S.V. Schalkhaar collectiviteit! U 

profiteert dan van de mooie korting en u scoort een bedrag voor uw 

club. U kunt zich gemakkelijk aansluiten via de Mijn Salland omgeving. 

Bent u al verzekerd via uw club? Dan hoeft u niets te doen! Ook dan 

krijgt de club een mooi bedrag bijgeschreven.

www.salland.nl/svschalkhaar

Wij werken samen met veel sportverenigingen in de regio. 
Clubs scoren mooie bedragen voor in de clubkas als leden 
een zorgverzekering bij ons afsluiten. En, zeker niet 
onbelangrijk: u profiteert van alle voordelen van een 
regionale zorgverzekeraar. Goede actie dus!

Een jaar lang gratis 
lidmaatschap
Sluit u zich via uw club aan bij 

Salland Zorgverzekeringen? Dan 

maakt u kans op een jaar lang 

gratis lidmaatschap. Hier maakt 

u ook kans op als u al bij ons 

verzekerd bent via uw club. 

Fysio meenemen 
naar 2018
Veel sporters die bij ons 

verzekerd zijn, sluiten een 

aanvullende verzekering af 

voor fysiotherapie. Het kan 

gebeuren dat u in een jaar 

helemaal geen fysiotherapie 

gebruikt. Dat is toch zonde? 

Dat vinden wij dus ook! 

Daarom kunt u vanaf 2017 

‘sparen’ voor extra fysio- en 

oefentherapiebehandelingen. 

Extra dekking voor 
mondzorg bij een 
ongeval; gratis
In 2017 heeft u recht op vergoeding 

van mondzorg als gevolg van een 

ongeval. Deze dekking krijgt u 

naast uw bestaande tandarts-

verzekering. En u hoeft er niets 

extra’s voor te betalen.

Informatie en voorwaarden
www.salland.nl/nieuwin2017

Sluit u ook aan
Sluit u uiterlijk 31 december 2016 aan bij Salland 

Zorgverzekeringen en scoor voor uw club via 

www.salland.nl/svschalkhaar. 

Aanmelden is heel gemakkelijk 

en wij zeggen uw 

lopende 

zorgverzekering 

voor u op.

Persoonlijk contact
Heeft u nog vragen of wilt u een persoonlijk advies? Neem dan contact met ons 

op via (0570) 68 74 84 of via info@salland.nl. Wij helpen u graag verder.


