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Kent u de Gemeente zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen? 
Met de Gemeente zorgverzekering worden uw zorgkosten mogelijk lager. 
Wilt u overstappen naar deze zorgverzekering? Doe dit dan voor 1 januari 
2020. De verzekering loopt via CZ of VGZ.

De zorgverzekering vergoedt veel zorgkosten en uw maandelijkse premie 
wordt lager. U kunt er ook voor kiezen dat de Gemeente zorgverzekering uw 
eigen risico betaalt. 

Meer informatie of aanmelden?
Wilt u meer informatie over de Gemeente zorgverzekering? Of wilt u zich aan-
melden? Kijk dan op www.gezondverzekerd.nl. 

Meer informatie over de Gemeente zorgverzekering vindt u ook op
www.bergendal.nl/gemeentezorgverzekering.

Past de Gemeente zorgverzekering goed bij u?
Wilt u weten of de Gemeente zorgverzekering het beste bij u past? 
Vergelijk de Gemeente zorgverzekering dan met andere zorgverzekeringen. 
De andere zorgverzekeringen vindt u op: www.zorgkiezer.nl.

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden of heeft u vragen? 
• Bent u ouder dan 50 jaar en woont in de dorpen: Berg en Dal, Heilig  
  Landstichting, Millingen aan de Rijn, Leuth, Kekerdom, Ooij, Beek,   
  Ubbergen, Erlecom of Persingen? 
 Neem dan contact op met de ouderen adviseurs (vrijwilligers): 
 06-307 639 31

• Woont u in Groesbeek? Of bent u jonger dan 50 jaar? 
 Neem dan contact op met Ingeborg van der Heijden of Paul Willemsen  
 (consulenten inkomen gemeente Berg en Dal), telefoonnummer 14024.  

Vragen? Bel dan 14024 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 
17.00 uur. U kunt vragen naar uw consulent inkomen of de intaker van team 
Inkomen en Participatie.
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De Doe-Mee! Regeling is er voor inwoners met een laag inkomen. 
De gemeente Berg en Dal betaalt (een deel van) de kosten voor allerlei 
activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld zwemlessen, activiteiten van de school, 
abonnement bij de bibliotheek of lidmaatschappen van verenigingen.   
 
Heeft u voor 2020 de Doe-Mee! Regeling nog niet aangevraagd?
Vul dan het aanvraagformulier in op: www.bergendal.nl/doemee.
Het aanvraagformulier moet 31 december 2020 bij ons binnen zijn.

U kunt het aanvraagformulier ook via de telefoon bij ons opvragen. Bel hiervoor 
14024 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Met de Doe-Mee! Regeling kunnen inwoners met een laag inkomen toch mee 
blijven doen.

Heeft u in 2020 het Kindpakket van de Doe-Mee! Regeling aangevraagd? 
En is deze aanvraag goedgekeurd? Dan moet u de rekening van de school, 
vereniging of winkel naar de gemeente sturen. Doet u dat niet dan kunnen wij 
de rekening niet betalen. 

Stuur de rekening(en) vóór 31 december 2020 naar ons toe. Dan kunnen wij 
de rekening voor u betalen. 

Waar moet u de rekening naar toe sturen?
 • Mail de rekening naar sociale-zaken-administratie@bergendal.nl; of 
 • Stuur de rekening naar Antwoordnummer 20, 6560 VB Groesbeek.  
   Een postzegel is niet nodig; of 
 • Geef de rekening af bij de receptie van het gemeentehuis in 
   Groesbeek. Zeg er dan bij dat het post is voor het team Inkomen &  
   Participatie.
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De gemeente Berg en Dal wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
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