
EMPLOYEE BENEFITS 
Voor de zorgverzekering en de aanvullende pakketten kunnen medewerkers van de deelnemende 
HRS leden te Boxtel gebruik maken van het collectiviteitscontract dat is afgesloten met CZ. 
 
Collectieve zorgverzekering exclusief bij CZ 

HRS heeft voor haar leden een exclusief ziektekostencontract gesloten met zorgverzekeraar CZ.  
Dankzij deze overeenkomst kunt u als aangesloten bedrijf bij PDC gebruikmaken van een aantal 
interessante extra's. 
 
1. Al snel vele euro's voordeel! 
Dankzij het collectieve contract van HRS profiteren uw medewerkers van extra kortingen: 
•  8% korting op de basisverzekering 
•  10% korting op de aanvullende verzekering 

 
Er zijn een drietal verzekeringen af te sluiten: 
• CZ Zorgbewustpolis (natura select) 003019950 HRS Boxtel 
• CZ Zorgkeuzepolis (restitutie) 003019950 HRS Boxtel 
• CZ Zorg-op-maat (natura) 003019950 HRS Boxtel  
 
Meer informatie over de collectieve zorgverzekering?  
Gemak staat voorop 
CZ verzorgt voor u de gehele communicatie om uw medewerkers te informeren. U hebt hierbij de 
keuze uit: 
• posters 
• flyers voor bij de loonstrook 
• een mailing 
• teksten voor op uw website 
 
Bel om de collectieve zorgverzekering aan te vragen. 
 
2. Vergoeding voor doelgroep trainingen 
HRS heeft afspraken gemaakt met bepaalde fysiotherapiepraktijken over doelgroep trainingen. Dit 
zijn bijvoorbeeld trainingen voor mensen met lage rugklachten, diabetes, overgewicht of hart- en 
vaatziekten. In de aanvullende verzekeringen collectief van CZ zitten vergoedingen voor deze 
doelgroep trainingen. 
 
3. Ondersteuning bij verzuim- en gezondheidsbeleid 
Bij een collectieve zorgverzekering van CZ krijgt u gratis een aantal zorgdiensten. Deze diensten 
ondersteunen u bij preventiemaatregelen en helpen verzuim tegen te gaan. Neem contact op met 
CZ voor meer informatie 076-5243510. 

CZ Zorgmakelaar Door bemiddeling van de CZ Zorgmakelaar kan een medewerker sneller geholpen 
worden bij ziekenhuizen, specialisten of andere zorgverleners. En dus kan uw medewerker ook 
sneller weer aan het werk. Ook geeft de CZ Zorgmakelaar advies bij niet-medische zaken, 
waaronder de inzet van mediation, huishoudelijke hulp of traumaopvang, hulpmiddelen en 
cursussen. 
• Deze dienst is gratis voor al uw werknemers 
Voor meer informatie over de CZ zorgmakelaar  

 

http://www.pdc-boxtel.nl/cms/media/CZ%202016/003019950%20CZ%20Zorgbewust%20polis%20(natura%20select).pdf
http://www.pdc-boxtel.nl/cms/media/CZ%202016/003019950%20CZ%20Zorg%20keuze%20polis%20(restitutie).pdf
http://www.pdc-boxtel.nl/cms/media/CZ%202016/003019950%20CZ%20Zorg%20op%20maat%20(natura).pdf


Gratis vrijblijvend advies? 
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, dan kunt u terecht bij  
Serviceteam Zakelijk Direct Afdeling Verzekerden. Het dossiernummer van HRS: 003019950  
Tel 013-593 85 85 (op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 17.30 uur 
Email: serviceteam.zakelijkdirect@cz.nl  
 


