
Met de KNV zorgvergelijker heeft u de keuze uit zorgverzekeringen van diverse verzekeraars met 
aantrekkelijke kortingen. Door de samenwerking met Boval als tussenpersoon kunt u altijd gebruik 
maken van de beste dekking en premie. Bekijk de mogelijkheden en vergelijk direct de 
zorgverzekeringen die bij uw wensen passen. Met één druk op de knop sluit u direct uw 
zorgverzekering af. U heeft tot en met 31 december a.s. de tijd om over te stappen. 

De voordelen op een rij: 

 Zorgverzekeraars vergelijken en direct online afsluiten 

 Tot 25% korting op uw premie 

 Geen moeite, wel lonend 

 100% onafhankelijk 

 Overstapservice 

 Voor werkgever, zzp’er en werknemer 

 

Bespaar op uw premie met de zorgvergelijker: bekijk, vergelijk en sluit direct online af. 

KNV Collectiviteiten 

Zilveren Kruis – Met de verzekering van Zilveren Kruis geniet u niet alleen van extra korting, maar ook 

van verschillende andere collectieve voordelen. Gratis extra aanvullende dekkingen voor 

werknemers bij een aanvullende verzekering: 3 extra fysiotherapie behandelingen, € 300,- 

vergoeding voor telefonische psychische hulpverlening, € 100,- voor de medische keuring bij 

rijbewijsverlenging, € 250,- vergoeding voor leefstijltraining. Daarnaast heeft u altijd gratis toegang 

tot de expertise van het Medisch Expertisecentrum Vervoer met gespecialiseerde artsen op het 

gebied van slaapapneu, diabetes en hart- en vaatziekten in vooraanstaande klinieken.  

CZ - CZ biedt een complete zorgverzekering tegen een scherpe premie. Met drie verschillende 

basisverzekeringen en negen aanvullende verzekeringen biedt CZ een ruime pakketkeuze. Via de KNV 

Zorgvergelijker profiteert u van ruime kortingen op de verzekeringen van CZ. 

Delta Lloyd - Delta Lloyd biedt u een collectieve zorgverzekering met uitstekende aanvullende 

dekkingen en een scherpe premie. U geniet bij Delta Lloyd van vrije zorgkeuze. Via de KNV 

Zorgvergelijker profiteert u van ruime kortingen op de verzekeringen van Delta Lloyd. 

Stad Holland - Stad Holland biedt u de mogelijkheid om via de KNV Zorgvergelijker direct een 

verzekering bij Stad Holland af te sluiten. Stad Holland biedt u altijd vrije zorgkeuze en uitgebreide 

aanvullende dekkingen. 

Amersfoortse - De Amersfoortse: Snel de juiste zorg. De Amersfoortse biedt u uitstekende 

mogelijkheden voor de zorgverzekering. Zo heeft u altijd vrije zorgkeuze. Heeft u ook een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering via De Amersfoortse, dan heeft u zelfs recht op extra korting op 

uw zorgverzekering. 

 

http://www.knvzorgvergelijker.nl/
http://www.knvzorgvergelijker.nl/

