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Word niet ziek van de ziektekosten

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die u gratis helpen bij vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk meemaken.
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Het is weer die tijd van het jaar. De reclames van de zorgverzekeringen vliegen u om de oren.
De een nog goedkoper dan de ander. Maar als u goed zit, moet u dan overstappen? Onze
vrijwilligers hebben antwoorden.

erzekeraars hebben een naam bedacht voor mensen die nooit overstappen en nooit vergelijken: slapers. Zelf zien we ook
inderdaad regelmatig mensen die denken dat het eerste aanbod dat ze krijgen voor hen ook het beste is. Toch raden wij aan om

in elk geval elke drie jaar te vergelijken of u nog goed zit.

Collectief soms toch duurder

Hebt u een inkomen onder de € 1150 voor alleenstaanden of € 1642 met z’n tweeën? Dan loont het onze vrijwilligers mee te laten
kijken. Misschien bent u beter af met een collectieve verzekering van de gemeente. Ook ouderenbonden bieden vaak een leuke korting;
en toch, het is niet altijd beter. Als u betaalt voor zorg die u niet gebruikt, bent u mogelijk duurder uit.

Zorgverbruik onder de loep

Wij kijken graag met u mee naar uw zorgverzekering. Zo zien we of de polis die u hebt, nog past. De eigen bijdrage die u betaalt voor
zorg via de Wmo of Wlz ging omlaag, naar maximaal € 19 per maand. Mogelijk bent u hierdoor beter af met een pakket op maat. Wij
helpen u op weg, u beslist en kiest natuurlijk zelf.

Op afspraak

Ziet u door de aanbiedingen van zorgverzekeraars het bos niet meer? Of komt u niet door hun telefonische of digitale keuzemenu? Bel
dan voor een afspraak. Onze vrijwilligers helpen u dankzij hun eigen ervaringen op weg. Bel met 0546 456909 of kijk op

www.almelosociaal.nl


