2020 / 2021
Het Aegon Proactief pakket is alleen af te sluiten i.c.m. de verzuimverzekering bij Aegon
Schadeverzekeringen.
Scannen en mailen naar: Vikcontracten@zorgvandezaak.nl of per post (zonder postzegel) naar:
Zorg van de Zaak, Antwoordnummer 53022, 3503 VB Utrecht
Naam bedrijf (opdrachtgever):
Vestigingsadres:
Postcode/Plaats:
Postadres:
Postcode/Plaats:
Telefoonnummer:
*)

Contactpersoon (m/v) :
Loonheffingennummer:

E-mail:

SBI code (KvK):

Inschrijfnummer KvK:

Aantal werknemers:

(inclusief parttimers en oproepkrachten)

Brancheorganisatie:

(indien uw lid bent van een branche- of koepelorganisatie)

Verzekeringsmaatschappij:

AEGON Schadeverzekeringen N.V.

Polisnummer:

(ziekengeldverzekering)

Conventioneel: eigen risico

dagen

Stop-loss
Assurantietussenpersoon:

Debnr*:

Adres, postcode en plaats:
Telefoonnummer:
basistarief1

Gewenst abonnement
Aegon Proactief Compleet
Aegon Proactief Basis
Aegon Proactief Beperkt

119,00
59,00
30,00

1

De tarieven zijn per werknemer per jaar en exclusief BTW.
Opdrachtgever wenst boven aangegeven abonnement van "Zorg van de Zaak" te contracteren voor een periode van 12 maanden en vervolgens stilzwijgend te verlengen,
behoudens opzegging volgens de Algemene Voorwaarden van Zorg van de Zaak N.V., zoals deze ter beschikking zijn gesteld.
Tevens machtigt u Zorg van de Zaak om relevante gegevens, conform afspraken verzekeraars en Arbodiensten, aan uw verzuimverzekeraar te verstrekken.
Per verzuimende werknemer dient een aparte opgave plaats te vinden van de relevante persoonsgegevens. Deze geeft u door in het portaal van de verzekeraar! Via de koppeling
tussen ICT verzekeraar en ICT Zorg van de zaak komen deze bij Zorg van de Zaak binnen. De uitwisseling van deze gegevens voldoen aan de AVG normen
Alle persoonlijke informatie wordt in de administratie van Zorg van de Zaak opgenomen en is onderworpen aan het toepasselijke privacy-reglement. Dit reglement ligt ter inzage bij
Zorg van de Zaak.
Zorg van de Zaak factureert de opdrachtgever aan het begin van elk contractjaar ter hoogte van het totale jaarbedrag. Het totale jaarbedrag wordt gevormd door de prijs van het
gekozen abonnement, vermenigvuldigd met het door de opdrachtgever opgegeven aantal werknemers dat bij aanvang van het contractjaar in dienst is. Indien dit aantal werknemers
gedurende het contractjaar wijzigt, kan aan het einde van het contractjaar naverrekening plaatsvinden.
Kosten voor intake en overname lopende ziektegevallen langer dan vijf weken (per ingangsdatum) bedragen 201,55 per ziektegeval. Zorg van de Zaak kan de tarieven jaarlijks per
1 januari van het nieuwe jaar indexeren op basis van CBS indexering.
Op de dienstverlening zijn de meest recente Algemene Voorwaarden van Zorg van de Zaak N.V. van toepassing, deze kunt u terug vinden op onze website
www.zorgvandezaak.nl/algemenevoorwaarden.
*debiteurernummer, indien door de tussenpersoon ingevuld en beschikbaar

Ingangsdatum:

(de eerste van elke maand; niet met terugwerkende kracht)

Getekend te:

Datum:

Naam:

Functie:

Handtekening:

Tarieven zijn per werknemer per jaar en excl. BTW, en gelden t/m 31 dec. 2021. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

