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Beste deelnemers en gepensioneerden, 
 
Wij hebben het volgende algemene bericht ontvangen van Honeywell over de mogelijkheid 
voor u deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering die is ondergebracht bij CZ. 
Dit bericht is verstuurd naar de Honeywell medewerkers, maar wij hebben begrepen dat ook 
gepensioneerden hiervan gebruik kunnen maken. 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Honeywell of CZ. Het telefoonnummer van CZ vindt u 
onderaan dit bericht. Het pensioenfonds speelt hier verder geen rol in (onze helpdesk kan u 
dan ook niet verder helpen indien u vragen heeft). 
 
 
 
 
INFORMATIE COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 2023 VIA CZ 
                                    
Schiphol-Oost, 12 december 2022 
  
Beste collega, 
  
Honeywell vindt uw gezondheid belangrijk. Daarom bieden wij ook voor 2023 het 
collectieve zorgcontract van CZ aan. Dat is interessant voor u als medewerker, want hierin 
kunt u een zorgverzekering van CZ afsluiten met uitgebreide vergoedingen, een gunstige 
premie en vele extra's. Bovendien ontvangt u 15% korting op een collectieve aanvullende 
verzekering en op een tandartsverzekering. 
  

Evenals vorige jaren stijgen ook de zorgpremies voor dit jaar. Daarnaast hebt u wellicht 
gelezen dat de korting op de basisverzekering wettelijk is verboden per 1 januari 2023. 
Dat geldt voor alle collectieve contracten en dus ook voor dat van ons. Naast alle stijgende 
kosten van levensonderhoud en energie is dit ook een lastenverzwaring. Op deze plaats 
willen we u wel attenderen op de risico’s die er zijn als u voor een “goedkope” 
zorgverzekering kiest. Hierbij kunt u denken aan minder vergoedingen of extra kosten als 
uw zorgverlener niet gecontracteerd is. Bij het collectieve zorgcontract van Honeywell zijn 
zulke zaken wel goed geregeld.  
  

Voordelen van de collectieve zorgverzekering 
 Aantrekkelijke extra korting op de collectieve aanvullende- en tandarts pakketten 

 Ook uw eventuele gezinsleden profiteren van de korting 

 Vrijwel alle zorgverleners zijn gecontracteerd en worden dus vergoed 

 Jaarlijks tot 5 ongebruikte fysiobehandelingen gratis mee te nemen 

 Jaarlijks een Health Check 

 Direct inzicht in uw vergoedingen, uitgaven en eigen risico met 'Mijn CZ' 

 Een preventietegoed van minimaal € 150 (bij alle collectieve aanvullende 

verzekeringen) 

 De FitzMe-app om gezonder te leven, mét persoonlijke online coach 



 Extra vergoedingen om gezond aan het werk te blijven, bijvoorbeeld online mentale 

hulp 

 Handige zorg-apps zoals ‘App de Verpleegkundige’ of de huidcheck van SkinVision 

 Zorg dichtbij, u kunt terecht bij elk ziekenhuis in Nederland 

 Mogelijkheid om eigen risico gespreid te betalen 

 Gratis wachtlijstbemiddeling en advies over ziekenhuizen die het beste aan uw wensen 

te voldoen 

  
Zowel uw partner als inwonende kinderen mogen worden toegevoegd aan de polis van de 
deelnemende Honeywell medewerker. De collectieve voordelen en de korting voor een 
aanvullende verzekering gelden dan ook voor hen.  
  
Aanmelden 
Op https://www.cz.nl/collectief/000045497 kunt u direct uw zorgverzekering afsluiten. Als u 
kiest voor ons collectief contract, dan wordt uw huidige zorgverzekering automatisch opgezegd 
door CZ. Dit kunt u tot uiterlijk 31 december 2022  doen. Indien u zelf uw zorgverzekering wilt 
opzeggen, dan kan dat ook. Dit moet u uiterlijk 31 december 2022 doen. Aanmelden bij een 
nieuwe zorgverzekeraar kunt u dan voor uiterlijk 1 februari 2023 doen. 
  
Al onderdeel van het Honeywell collectief? 
Als u al deelneemt aan het ons collectief contract, hoeft u in principe geen verdere actie te 
ondernemen. Wel raden wij u aan om naar de diverse pakketwijzigingen te kijken en na te 
gaan of uw verzekeringspakket nog aansluit bij uw zorgbehoeftes. Uw polis voor 2023 kunt 
u terugvinden op de CZ website onder “Mijn CZ”.  
  

Vragen? 

Bij vragen of twijfel staan de CZ adviseurs voor u klaar. U mag hen altijd bellen op nummer  
088 555 70 00, vermeld hierbij uw collectiviteitsnummer 000045467 voor Honeywell. 
   
 
   
 


