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VAN DER VALK AANBOD 

Hoe maak ik gebruik van dit aanbod? 
Op de landingspagina vind je een link naar de afsluitstraat waar je je kunt aanmelden voor de collectieve 
zorgverzekering. Tijdens het afsluiten kun je ook aangeven gebruik te willen maken van het Your Benefits arrangement 
waarbij je minimaal 10% korting op je schadeverzekeringen krijgt. Je ontvangt binnen 24 uur een e-mail van Your 
Benefits. Zij gaan voor jou aan de slag, zeggen je huidige verzekering op en sturen je een nieuwe polis. 

Ik wil me aanmelden bij Aevitae. Moet ik mijn huidige verzekering alvast opzeggen? 
Als je je voor 31 december bij Aevitae aanmeldt, hoef je niet zelf op te zeggen en kun je gebruik maken van onze gratis 
overstapservice. Aevitae zegt dan je oude zorgverzekering op (en van je gezinsleden die je aanmeldt). Wacht je met 
aanmelden tot januari? Zeg dan wel zelf je oude zorgverzekering op. Dat moet namelijk uiterlijk op 31 december. Je 
hebt dan tot 1 februari de tijd om je bij Aevitae aan te melden. Jouw nieuwe zorgverzekering gaat met terugwerkende 
kracht per 1 januari in.

Hoe werkt overstappen? 
Wij zeggen jouw huidige verzekering op, nemen je zorgmachtigingen mee over en informeren jouw zorgverleners. Ook 
krijg je 14 dagen bedenktijd. Vind jij overstappen eng? Met onze gratis overstapservice is overstappen een eitje. In onze 
overstapflyer lees je er alles over. Bekijk deze hier.

Welke voordelen heeft de collectieve zorgverzekering bij Aevitae? 
Naast mooie kortingen, vele extra’s en persoonlijke service zijn er nog veel meer voordelen om je bij Aevitae te 
verzekeren. Bekijk hier meer voordelen. En ben je benieuwd wat klanten over Aevitae zeggen? Lees de beoordelingen 
op Zorgwijzer of Zorgkaart Nederland.

Welke voorwaarden gelden er voor het Your benefits arrangement? 
Jouw premie per schadeverzekering is altijd gegarandeerd minimaal 10% lager. Zijn wij meer dan 10% voordeliger? 
Dan betaal je dus nog minder! Je krijgt nieuwe verzekeringsvoorwaarden. Heb je schade en zijn jouw vorige 
polisvoorwaarden toch gunstiger? Dan gelden deze voor de afhandeling van jouw schade. Wij passen dus altijd de 
beste polisvoorwaarden toe. Wij zeggen jouw verzekeringen voor je op. Je bent meteen al bij Your Benefits verzekerd 
zodat je niet het risico loopt om onverzekerd te zijn. Hiervoor betaal je pas premie als jouw oude verzekeringen zijn 
beëindigd.


