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Met het Privé Zorgpakket 
krijgt u onder andere

• Een Privé Kamer bij ziekenhuisverblijf.
•  Mogelijkheid tot uitbreiding met Privé Zorg Luxe; 

o.a. internetaansluiting, luxe maaltijden, krant en 
eigen koelkast gevuld met diverse dranken. 

•  Mogelijkheid tot uitbreiding met de Privé Zorg 
Assistent die u ondersteunt bij al uw zaken rondom 
uw ziekenhuisverblijf.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het ONVZ Privé Zorgpakket? 
Bel dan snel uw verzekeringsadviseur of ga naar 
www.onvz.nl.

Het ONVZ Privé Zorgpakket
Privacy en comfort bij 
ziekenhuisopname

Als u kiest voor klasse
Op 1 januari 2006 is in ziekenhuizen de klassenverpleging afgeschaft. 
Kiezen voor wat extra luxe, zoals een eenpersoonskamer, is er onder de 
Basisverzekering niet meer bij. Terwijl veel verzekerden daar wel behoefte 
aan hebben. ONVZ wil u opnieuw de mogelijkheid bieden zich aanvullend 
te verzekeren en zo uw ziekenhuisverblijf te veraangenamen. Met het ONVZ 
Privé Zorgpakket bieden wij u een aanvullende verzekering die u meer 
dan alleen klasse biedt. Omdat wij vinden dat u de beste zorg verdient, 
óók in het ziekenhuis. 

Nieuw: het ONVZ Privé Zorgpakket
Het ONVZ Privé Zorgpakket is per 1 januari 2007 een nieuw onderdeel van 
het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan. Het ONVZ Privé Zorgpakket bestaat uit drie 
modules. Om te beginnen biedt het ONVZ Privé Zorgpakket u de mogelijk-
heid te kiezen voor de module Privé Kamer. Hiermee heeft u dekking voor 
een eenpersoonskamer in een ziekenhuis in Nederland, dat deze faciliteit 
biedt. En bij door ONVZ geselecteerde ziekenhuizen krijgt u bij een geplande 
opname zelfs de garantie van een eenpersoonskamer. Zo kunt u in alle rust 
en privacy herstellen van een behandeling of operatie. Daarnaast kunt u 
zich verzekeren van extra luxe, zoals uitgebreide maaltijden, televisie, 
internetaansluiting en een dagelijkse krant op uw kamer. Tot slot biedt ONVZ 
de dienstverlening van de Privé Zorg Assistent, die u ondersteunt bij al uw 
zaken rondom uw ziekenhuisverblijf. Bijvoorbeeld het organiseren en ver-
goeden van vervoer van en naar het ziekenhuis. Zo heeft u maar één ding 
aan uw hoofd: beter worden!

ONVZ onderscheidt zich 
als een kwalitatieve zorg-
verzekeraar met hart voor 
mensen. Wij schrijven u niet 
voor naar welke arts of andere 
zorgverlener u moet gaan. 
Dat bepaalt u zelf. Wat we wél 
doen? Zorg en begeleiding 
bieden die is afgestemd op 
uw specifi eke behoeften. 
En producten ontwikkelen 
waar u écht iets aan heeft. 

Zoals het nieuwe ONVZ Privé 
Zorgpakket, om een ziekenhuis-
verblijf zo aangenaam mogelijk 
te maken. Want alleen de beste 
zorg is goed genoeg voor u. 

Nieuw
Het ONVZ Privé Zorgpakket
Privacy en comfort bij ziekenhuisopname

De nieuwe klassenverzekering van ONVZ
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ONVZ zorgt beter voor u



Privé Kamer bij ziekenhuis-
opname en naar keuze extra 
comfort en ondersteuning

Uiteraard hoopt u dat u niet in het ziekenhuis terecht-
komt. Maar als het dan toch gebeurt, heeft u het liefst 
dat uw verblijf zo aangenaam mogelijk is. Daarom heeft 
ONVZ het Privé Zorgpakket ontwikkeld. Het ONVZ Privé 
Zorgpakket bestaat uit drie modules, met altijd als 
basis de Privé Kamer. 

Privé Kamer
Wilt u bij ziekenhuisopname in alle rust en privacy herstellen van uw 
behandeling of operatie? Dan is de module ONVZ Privé Kamer iets voor u.

Privé Kamer met garantie
ONVZ regelt dat u bij een geplande ziekenhuisopname een gegarandeerde 
eenpersoonskamer in geselecteerde ziekenhuizen krijgt. Wordt u onverwacht 
opgenomen? Dan kunnen wij u geen eenpersoonskamer garanderen, 
maar uiteraard doen wij ons uiterste best u hier toch aan te helpen. 
Mocht er door onvoorziene omstandigheden geen eenpersoonskamer 
beschikbaar zijn, dan krijgt u een vergoeding van 1 75,- per dag voor de 
Privé Kamer. Deze regeling geldt uitsluitend in Nederland. 

Privé Kamer zonder garantie
Uiteraard mag u ook zelf een eenpersoonskamer in een ziekenhuis naar 
keuze (binnen Nederland) regelen, maar dan geldt de garantie niet. 
Mocht er door onvoorziene omstandigheden geen eenpersoonskamer 
beschikbaar zijn, dan krijgt u een vergoeding van 1 75,- per dag voor 
de Privé Kamer. Deze regeling geldt uitsluitend in Nederland. 

Privé Kamer in het buitenland
Als Nederlands ingezetene met een Privé Zorgpakket, heeft u ook in België, 
Frankrijk en Duitsland recht op een Privé Kamer, mits deze faciliteit beschik-
baar is. U dient dit echter zelf te regelen. Woont u in het buitenland en heeft 
u de Basisfi t Internationaal van ONVZ afgesloten? Dan kunt u met een toe-
slag van 50% de module Privé Kamer afsluiten. Mocht er in een ziekenhuis 
in het buitenland geen Privé Kamer voor u beschikbaar zijn, dan worden 
hiervoor geen kosten vergoed. Privé Zorg Luxe en de Privé Zorg Assistent 
worden niet in buitenlandse ziekenhuizen aangeboden.

Privé Zorg Luxe
Kiest u voor de module Privé Zorg Luxe, dan zorgen wij bovendien voor 
een aantal extra’s op uw Privé Kamer die uw verblijf veraangenamen. 
Met de module Privé Zorg Luxe kunt u onder andere rekenen op:
• Doorlopend bezoektijd met koffi e en thee.
• Uitgebreide maaltijden.
• Televisie, internetaansluiting en een koelkast gevuld met diverse 

dranken op uw kamer.
• Gratis bellen binnen Nederland.
• Iedere dag een krant en/of tijdschrift (naar keuze) op uw kamer bezorgd. 
Mocht er in een ziekenhuis geen Privé Zorg Luxe beschikbaar zijn,
dan krijgt u een vergoeding van 1 5,- per dag. Deze regeling geldt uit-
sluitend in Nederland.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

ONVZ Privé Zorg Luxe ONVZ Privé Zorg Assistent

ONVZ Privé Kamer

Privé Zorg Assistent
Wanneer u wordt opgenomen in een ziekenhuis, wilt u liever niets aan uw 
hoofd hebben. Een opname is immers al ingrijpend genoeg. Daarom biedt 
ONVZ u de unieke dienstverlening van de Privé Zorg Assistent. De Privé Zorg 
Assistent begeleidt u persoonlijk vóór, tijdens en na de ziekenhuisopname 
en regelt diverse zaken voor u. 

De Privé Zorg Assistent zorgt onder andere voor:
•  Algemene informatie en het beantwoorden van al uw vragen rondom 

uw ziekenhuisopname. 
• Het organiseren en vergoeden van vervoer van en naar het ziekenhuis.
• Persoonlijke begeleiding bij aankomst en ontslag.
• Het regelen van thuiszorg en hulpmiddelen. 
• Het regelen van kinderopvang.
• Ervoor zorgen dat uw kamer voldoet aan de gemaakte afspraken.

Premies ONVZ Privé Zorgpakket 2007

ONVZ Privé Zorgpakket* Maandpremie per volwassen verzekerde

Privé Kamer** 1 20,-

Privé Zorg Luxe  1 6,-

Privé Zorg Assistent 1 6,-

*   Het ONVZ Privé Zorgpakket kan uitsluitend worden afgesloten in combinatie met 
tenminste de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering of Basisfi t Internationaal.

** Als basis van het ONVZ Privé Zorgpakket geldt altijd de Privé Kamer.

Betalingstermijnkorting
Bij premiebetaling per jaar krijgt u 3% korting op de maandpremie. 
Bij betaling per halfjaar bedraagt de korting 2% en bij betaling per 
kwartaal bedraagt deze korting 1%.

Bovendien ontvangt u tot 2008 maar liefst 50% premiekorting! 
Het eerste jaar laten wij u graag voordelig kennismaken met het ONVZ 
Privé Zorgpakket. Als u nu kiest voor het ONVZ Privé Zorgpakket (minimaal 
de Privé Kamer), krijgt u tot 2008 maar liefst 50% korting op de premie.

MAAK NU KENNIS MET HET 
ONVZ PRIVÉ ZORGPAKKET 

EN ONTVANG HET EERSTE JAAR 50% KORTING OP UW PREMIE


