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  Voorwaarden Voordelen naast de 
  Beter Af Polis 

  Thema bewegen

Fietsersbond
U heeft recht op 50% korting op het lidmaatschap (eerste jaar) van de 

Fietsersbond. 

Kijk voor meer informatie op www.fietsersbond.nl/lid de korting wordt 

automatisch verrekend.

Fitness
U heeft bij onze health Centers recht op een korting:

	 	 50% op het (eenmalige) inschrijfgeld;

	 	 20% op de contributie.

Voor meer informatie en adressen kijk op www.groeneland.nl.

Hardlopen
U heeft recht op 10% korting, gratis loopadvies en een gratis T-shirt bij 

aanschaf loopschoenen bij de winkels van Runnersworld. 

Voor meer informatie en adressen kijk op www.groeneland.nl.

  Thema ontspannen

Leefstijltrainingen
U heeft recht op 10% korting op de cursus ontspannen en persoonlijke 

balans bij Leefstijl Trainingscentrum (LTC) te Dalfsen, 10% korting op 

individuele coaching bij De Rustige Waterval te Zaandijk en bij Heartlight 

Energietherapie te Amsterdam. U heeft tevens recht op 30% korting op 

workshops bij Leefstijl Trainingscentrum en bij De Rustige Waterval. 

Voor meer informatie kijk op www.groeneland.nl.

Sauna’s 
U heeft bij de volgende centra recht op een uniek Achmea 

arrangement: 

	 	 Fontana Nieuweschans;

	 	 Zwaluwhoeve te Harderwijk;

	 	 Thermen Holiday te Schiedam.

Voor meer informatie kijk op www.groeneland.nl.

Slaapcursus
U heeft recht op 20% korting op een slaapcursus bij Somnio, online 

cursus.

Voor meer informatie kijk op www.groeneland.nl of www.somnio.nl. 

Vakantie
U heeft recht op korting tot maximaal 35% op verblijf bij de vakantie-

parken van Landal Greenparks. 

Deze korting wordt u geboden via speciaal samengestelde  

Achmea-arrangementen.

Voor meer informatie kijk op www.groeneland.nl.

  Thema preventie

Preventieve cursussen
Wij geven minimaal 25% korting op diverse schriftelijke cursussen zoals 

'Lekker gezond' en 'Praktische psychologie'.

Voor meer informatie kijk op www.groeneland.nl.

health Check
U heeft recht op 40% korting op onze preventieve gezondheidstest voor 

o.a. longfunctie en hart- en vaatziekten.

Onze gespecialiseerde verpleegkundigen checken: 

 	 uw gewicht en uw lengte; 

 	 uw bloeddruk; 

 	 uw cholesterol; 

 	 uw glucose;

 	 uw longen.

Voor meer informatie en adressen kijk op www.groeneland.nl.

  Thema gewoonten

Stoppen met roken
U heeft recht op 10% korting op een cursus stoppen met roken bij  

Allen Carr, ProStop Lasertherapie, Smokefree Lasertherapie en 

Softlaserpraktijk Lemelerveld (lasercentra N.O. Nederland).

Voor meer informatie kijk op www.groeneland.nl

  Thema voeding

Happy Weight 
U heeft recht op 25% korting op het schriftelijk- en online programma 

op het gebied van gezond eten en drinken voor een blijvend gezond 

gewicht. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.happyweight.nl of 

www.groeneland.nl.

Happy Weight for kids 
U heeft recht op 25% korting op de schriftelijk cursus, speciaal voor 

kinderen. Op een leuke manier leren wat gezond eten is. Wilt u meer 

informatie? Kijk dan op www.happyweight.nl of www.groeneland.nl.

  Thema mijn lijf

Ooglaseren (refractiechirurgie)
U heeft recht op 10% korting op de tarieven voor alle behandelingen 

refractiechirurgie bij VisionClinics. Ooglaseren is een oogbehandeling 

ter vervanging van een bril of lenzen. De korting is niet van toepassing 

tijdens speciale acties van Vision Clinics.

Voor meer informatie kijk op www.groeneland.nl.

Kindje op komst
Eerste jaar gratis online lidmaatschap Kindje op Komst, daarna 50% 

korting (indien recht op kraampakket).

Voor meer informatie kijk op www.groeneland.nl.

Vitaliteit
U heeft recht op 15% korting op het vitaliteitsprogramma Vital4Life 

inclusief persoonlijke coaching.

Voor meer informatie kijk op www.groeneland.nl of www.vital4life.nl.
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  Thema overige

health Shop
U heeft recht op korting bij aanschaf van producten in de health Shop 

op www.groeneland.nl. In de health Shop zijn producten verkrijgbaar  

op het gebied van gezondheid en leefstijl. 

Hulpmiddelen van Welzorg
U heeft recht op 14% korting op de adviesverkoopprijs bij aanschaf van 

de volgende hulpmiddelen of producten in de winkels van Welzorg:

 	 Handbewogen rolstoelen; elektrische rolstoelen; 

 	 Scootmobielen; 

 	 Speciale fietsen zonder hulpmotor; 

 	 Douche- en toilethulpmiddelen; 

 	 Kleine woningaanpassingen; 

 	 Materialen t.b.v. auto-aanpassingen; 

 	 Sta-op stoelen; trippelstoelen; 

 	 Hoog-laag bedden; 

 	 Anti-decubitus middelen (matrassen, kussens, zitkussens); 

 	 Loophulpmiddelen; 

 	 ADL (Activiteiten van het Dagelijkse Leven) middelen; 

 	 Welzorg assortiment Comfort materialen. 

Uitsluiting

Deze korting geldt niet voor hulpmiddelen waarop u volgens het Achmea 

reglement Hulpmiddelen aanspraak kunt maken en niet op zogenoemde 

auto-aanpassingen en kinderhulpmiddelen.

Wanneer een hulpmiddel in de aanbieding is vervalt de korting.

Voorwaarde

U kunt gebruik maken van deze prijsafspraken op vertoon van uw 

polisblad of pasje. 

Meer informatie en een overzicht van alle winkels op www.welzorg.nl.

  Zorgservices

Achmea Alarmcentrale
U heeft recht op de dienstverlening van Achmea Alarmcentrale:

 	 	het organiseren van de in artikel 18 van de Algemene Voorwaarden 

van de Beter Af Polis en de artikelen 27 en 28 van de Beter Af Plus 

Polis genoemde hulpverlening door de Achmea Alarmcentrale 

uitgevoerd door EuroCross International;

 	 	recht op vergoeding van de kosten voor telefoon, telegram, fax en 

e-mail gemaakt om contact op te nemen met de Achmea 

Alarmcentrale, uitgevoerd door EuroCross International.

Vakantiedokter
Bij niet spoedeisende medische vragen, voor en/of tijdens uw vakantie, 

heeft u recht op gratis advies van de health Vakantiedokter. U kunt de 

vakantiedokter bereiken via telefoonnummer 0031 71 364 18 02.

Zorgbemiddeling en zorggarantie 
Als u een medisch noodzakelijke behandeling moet ondergaan waarvoor 

een wachttijd geldt, kunnen wij voor u nagaan of de wachttijd bekort kan 

worden. Als die mogelijkheid bestaat, regelen wij dat u eerder 

behandeld kan worden. Wij kunnen u eveneens van dienst zijn bij het 

zoeken naar een tandarts of huisarts.

Wij geven zorggarantie voor:

 	 inschrijving op naam in een tandartsenpraktijk binnen 10 werkdagen;

 	 aanvang fysiotherapiebehandeling binnen 10 werkdagen; 

 	 	een eerste polikliniekbezoek en aansluitend binnen 10 werkdagen de 

behandeling (mits verantwoord dat het in dagbehandeling kan 

plaatsvinden);

 	 	voor een beperkt aantal behandelingen waarvoor opname in een 

ziekenhuis nodig is. De in totaal 65 behandelingen vallen vooral onder 

(plastische) chirurgie, orthopedie en oogheelkunde. Het gaat met name 

om de volgende ingrepen waar lange wachttijden voor kunnen zijn: 

  	 kijkoperaties in knie of schouder; 

  	 voorste kruisbandoperatie; 

  	 endoscopische rughernia; 

  	 spataderen; 

  	 staaroperaties. 

Een complete lijst met behandelingen vind op www.groeneland.nl.

Wij bemiddelen bij:

 	 inschrijving op naam bij een huisarts;

 	 het vinden van kraamzorg;

 	 overige behandelingen waarvoor opname in een ziekenhuis nodig is.

Voorwaarden 

	 	 De mogelijke oplossing moet vallen binnen de voorwaarden van de door u 

gesloten verzekering.

	 	 Er moet sprake zijn van een wachttijd voor een medische behandeling of 

onderzoek in een algemeen of academisch ziekenhuis (niet zijnde een 

psychiatrisch ziekenhuis of verpleeginrichting).

U kunt deze bemiddeling online aanvragen via www.groeneland.nl.
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