Toelichting
AV Frieso Compleet en Compact
Twee vergoedingenpakketten voor inwoners met een laag inkomen
en hoge en minder hoge zorgkosten.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan bent u verplicht
een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Voor extra vergoedingen kunt u, als
u dat wilt, een aanvullende verzekering afsluiten.
De Friesland heeft speciaal voor mensen met een
laag inkomen de AV Frieso ontwikkeld. Dit zijn
aanvullende ziektekostenverzekeringen die u
vergoedingenpakketten biedt met een
collectiviteitskorting.

Voor wie?
Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee
vergoedingenpakketten AV Frieso? Dan moet u aan
onderstaande vier voorwaarden voldoen:
1.	U bent 18 jaar of ouder (inwonende kinderen tot 18 jaar
zijn gratis meeverzekerd).
2.	U woont in een van de gemeenten binnen het
werkgebied van de Dienst Noardwest Fryslân.
3.	Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de voor u
geldende bijstandsnorm. De hoogte van het inkomen
is van belang, niet het soort inkomen. Dat kan dus een
uitkering zijn, maar ook loon uit werk. Lees in de flyer
‘Bijstandsnormen’ hoe hoog uw inkomen mag zijn.
Deze kunt u inzien op www.sozawe-nw-fryslan.nl en is
ook verkrijgbaar bij de Dienst.
4.	U hebt een basisverzekering afgesloten bij De Friesland.

AV Frieso Compleet of Compact?
De AV Frieso Compleet biedt een breed vergoedingenpakket voor inwoners met (verwachte) hoge zorgkosten.
De AV Frieso Compact biedt een kleiner vergoedingenpakket voor inwoners met (verwachte) lage zorgkosten.
Voor beide vergoedingenpakketten geldt dat uw kinderen
tot 18 jaar gratis zijn meeverzekerd.

Hoe meldt u zich aan?
U kunt zich via de Dienst aanmelden voor de AV Frieso
Compleet of Compact.
Gebruik hiervoor het ‘Aanmeldformulier AV Frieso’.
U kunt dit formulier downloaden via de website:
www.sozawe-nw-fryslan.nl/downloads of
opvragen bij de Dienst.
Het ingevulde formulier stuurt u naar:
De Dienst Noardwest Fryslân, t.a.v. AV Frieso,
Postbus 4, 8800 AA Franeker

Wanneer kunt u zich aanmelden?
Heeft u al een basisverzekering bij De Friesland? Dan kunt
u zich gedurende het gehele jaar aanmelden voor de
AV Frieso Compleet of Compact. De AV Frieso gaat dan in
op de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag.
Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar?
Dan kunt u zich al wel aanmelden, maar kunt u pas
overstappen per 1 januari van het volgende jaar.

Premie en betaling
Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan verrekenen we
uw premiebedrag maandelijks met uw uitkering.
Ontvangt u geen bijstandsuitkering? Dan ontvangt u van
De Friesland een factuur voor uw maandelijkse premie.
U kunt het maandbedrag ook automatisch van uw bankrekening af laten schrijven. Neem hiervoor contact op
met De Friesland.

Wijziging en/of beëindiging
Wordt uw inkomen hoger dan 130% van de voor u
geldende bijstandsnorm of woont u niet meer in
één van de vier gemeenten (Harlingen, Terschelling,
Vlieland of Waadhoeke), dan kunt u niet meer
deelnemen aan de AV Frieso in deze gemeenten.
Neemt u in dat geval contact op met de Dienst.

Meer informatie
Neem over de inhoud van de vergoedingenpakketten
AV Frieso Compleet en Compact contact op met:
-	Klantenservice van De Friesland,
• telefoonnummer: 058 - 291 3131
Neem voor informatie over de aanmelding van de
AV Frieso en de verrekening van de premie contact op met:
-	
De Dienst, 					
• via e-mail: administratie-avfrieso@sozawe-nw-fryslan.nl
• telefoonnummer: 0517 – 380 200

