Eerst shoppen, dan hoppen
Leden die voor 1 december 2015 bij de ANBO op wilden zeggen werden geconfronteerd met de mededeling, dat
men dan geen gebruik meer kon maken van de collectieve kortingen op zorgverzekeringen en energiecontracten.
Blijft de vraag of dit ook echt zo is.
Nou nee; er zijn meer wegen die naar Rome leiden. We geven hier een paar voorbeelden:
 www.groepsveiling.nl Op deze veilingsite kan iedereen zich vrijblijvend inschrijven voor nieuws over zorgverzekeringen of energiecontracten of allebei. Na inschrijving ontvangt men op een gegeven moment een aankondiging,
dat er een veiling gestart wordt voor de items of het item, waarvoor men zich heeft ingeschreven. Zodra de veiling voorbij is krijgt men daarvan bericht en een uitnodiging om te kijken, of het voor de deelnemer persoonlijk
aantrekkelijk is. Doet u niets, dan gebeurt er ook niets. Drukt u op de knop accepteren, dan sluit u het nieuwe
contract af; met uiteraard de wettelijke bedenktijd van veertien dagen.
 www.texelsamenbeter.nl Dit is de site van zorgcoöperatie Texel Samen Beter. Men kan op deze site, maar uiteraard ook op andere manieren, lid worden van de coöperatie tegen een contributie van € 25,-- per jaar. Die € 25,-kan men terugkrijgen als men een Texel Samen Beter polis neemt met een aanvullende verzekering. Leden van
de zorgcoöperatie krijgen een korting van 10% op de premie van de zorgverzekering.
 www.consumentenbond.nl Inschrijven op de gratis digitale nieuwsbrief van de Consumentenbond resulteert al in
periodieke aanbiedingen voor zorgverzekeringen én energiecontracten.
 www.eigenhuis.nl/energie Op deze site van de website van de Vereniging Eigen Huis vindt u een aantal tips over
energiebesparing, de energiemarkt én een verwijzing naar www.gaslicht.com
Nu is de laatstgenoemde site www.gaslicht.com een vergelijkingssite
voor energie. Het principe van dergelijke vergelijkingssites is, dat ze
pretenderen de meest voordelige aanbiedingen van energieleveranciers aan u voor te schotelen. Als dat inderdaad zo zou zijn, zouden ze
allemaal met het zelfde resultaat moeten komen. Maar dat doen ze
dus niet! Nu is het een bekend gegeven, dat vergelijkingssites per
overgestapte klant een vergoedding krijgen. Zou dat misschien het resultaat beïnvloeden? Er wordt ook geadviseerd om bij energieaanbiedingen op minstens drie vergelijkingssites te controleren, of er inderdaad sprake is van de voordeligste aanbieding. Bij energie is het natuurlijk gemakkelijk. Welk contract u ook afsluit; de electriciteits- en gasleverantie blijft exact gelijk. Bij zorgverzekeringen ligt dat duidelijk ingewikkelder. De verzekeringsmaatschappijen hebben in de loop der jaren een woud aan verschillende polissen geproduceerd.
Enkele jaren geleden hadden we met z’n allen ook nog nooit van zorgplafonds en marktneutrale vergoedingen gehoord. Er zijn een aantal websites,
die zich toeleggen op het vergelijken van zorgverzekeringen. Als voorbeelden noemen we onder andere www.zorgkiezer.nl en www.zorgvergelijkers.nl
We kunnen in dit artikel natuurlijk nooit volledig zijn. Door in Google de
zoektermen “energievergelijker” en “zorgvergelijker” in te typen, krijgt u
een redelijk volledig overzicht.
Nog enkele tips met betrekking tot energiecontacten:
 Krijgt u een aanbod, van één van bovengenoemde sites, dan verdient het vaak aanbeveling contact op te nemen
met uw huidige energieleverancier en ze mee te delen, dat u overweegt over te stappen. Daar knoopt u meteen
de vraag achteraan, wat het ze waard is als u klant bij ze blijft. Vaak gaat er dan een wereld van mogelijkheden
open.
 Als u via vergelijkingssites overstapt naar een andere energieleverancier krijgt u vaak een introductiekorting. Er
zijn mensen, die bijna jaarlijks naar een andere energieleverancier hoppen en dan iedere keer die introductiekorting binnenhalen.
Ook hier geldt zowel voor de zorgverzekering als voor het energiecontract. Kennis is macht. Hoe beter u zich informeert; hoe beter beslagen u ten ijs komt. Al bent u er nog niet aan toe om over te stappen, begin dan toch eens te
neuzen op internet. Als u er straks daadwerkelijk aan toe bent, staat u veel sterker.
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