
Bedrijf (OHRA)  
 
De collectieve zorgverzekering van VOS/ABB vanaf € 81,37 per maand, de 
laagste in de branche! 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Bedankt voor uw belangstelling voor de collectieve zorgverzekering van VOS/ABB. Deze is tot stand 
gekomen na een zorgvuldig onderzoek met Aon Verzekeringen..  
 
Verzekeraar is OHRA 
VOS/ABB heeft gekozen voor de  verzekeraar OHRA omdat deze een aanbod doet dat zich kenmerkt 
door maximale zorg, maximale keuze vrijheid, een scherpe prijs, gemak en snelheid. Bereikbaarheid 
is maximaal via telefoon en internet. In klantenpanels behaalt OHRA een hoge score. Direct 
verzekeren betekent direct voordeel voor u. 
 
VOS/ABB beveelt u deze collectieve zorgverzekering van harte aan; het is een zeer interessante 
zorgverzekering voor u en uw werknemers. Met een collectiviteitkorting van maximaal 10% en 
bovendien extra dekkingen. Bij betaling per jaar is de premie € 947,00, omgerekend bedraagt de 
maandpremie slechts € 79,00. 
Al in het aanvullend pakket 2 krijgen uw werknemers extra dekkingen zoals bijvoorbeeld 14 
fysiotherapiebehandelingen, logopedie en € 750,00 vergoeding bij behandeling door een psycholoog.  
Dat scheelt een gezin al snel honderden euro’s per jaar! 
 
Voor u als werkgever ook de beste keuze 
Hoe kunt u nu maximaal profiteren als werkgever? Door een hoge deelnamegraad van uw 
werknemers! Zo heeft u meer controle op uw verzuimmanagement. U weet tenslotte waar en hoe uw 
werknemers zijn verzekerd. In combinatie met de zorgverzekering van uw werknemer en het 
arbeidspakket van OHRA bent u altijd met één telefoontje klaar. Wanneer u als werkgever bereid bent  
actief te participeren in de verzekering van uw werknemer dan bereikt u die hoge deelnamegraad. 
 
Arbeidszorgpakket voor slechts €30,00 per jaar per werknemer 
Met het arbeidszorgpakket van OHRA kunt u maximaal profiteren van een zorgpakket dat het 
ziekteverzuim zoveel mogelijk beperkt. Vanaf slechts € 30 per jaar per werknemer bent u verzekerd 
van een dekking tot maximaal € 3.500 per jaar. Hierin wordt de noodzakelijke zorg bij arbeids-
gerelateerde aandoeningen volledig vergoed, zoals fysiotherapie, psychologie, etc.. Wanneer u een 
ziekmelding doet en er moet een interventie plaatsvinden dan is één telefoontje voldoende! 
 
Bevestig vandaag nog uw keuze 
Bevestig vandaag nog uw keuze door bijgaand formulier in te vullen en te faxen of per post te 
retourneren. U vindt bij deze brief de informatiepakketten voor uw werknemers. In het informatiepakket 
is een stappenplan voor de werknemer toegevoegd waarin wordt aangegeven wat de werknemer 
moet doen om de beste zorgverzekering af te sluiten. 
 
Heeft u of hebben uw werknemers nog vragen dan kunt u direct contact opnemen met OHRA onder 
telefoonnummer 026-4004040 bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur en 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. De contactpersoon bij VOS/ABB is de heer Hans van Willegen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
VOS/ABB 

 
Philip Geelkerken 
Algemeen directeur 
 
P.S.: Deel vandaag de informatiepakketten uit onder uw werknemers.U kunt de informatie nalezen op 
www.ohra.nl/VOSABB.346.  


