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Geachte [aanhef + voorvoegsel + achternaam], 

 
U heeft een ziekteverzuimverzekering via Nedasco. Het premiepercentage van uw 
ziekteverzuimverzekering wijzigt per 1 januari 2023. In deze brief leest u hier meer over. 
 
Premie 
Per 1 januari 2023 kunnen wij u het volgende premiepercentage aanbieden: 
[Premiepercentage 2023]%. 
 
Het premiepercentage voor 2022 was [Premiepercentage 2022]%. 
 
Waarom wordt de premie aangepast? 
Hier is een aantal redenen voor:  

• De landelijke toename van verzuim door onder andere: 
o corona; 
o de toegenomen werkdruk door krapte op de arbeidsmarkt; 

• Een te hoge schade-uitkering in verhouding tot de betaalde premie; 
• De risicokenmerken zoals leeftijdsopbouw en sector. 

 
Wilt u overstappen naar de Nedasco Verzuim Ontzorgverzekering? (alleen van toepassing als 
wordt voldaan aan de voorwaarden en akkoord is gegeven door de adviseur) 
In overleg met uw adviseur [naam adviseur] bieden wij u de mogelijkheid om per 1 januari 2023 
over te stappen naar de Nedasco Verzuim Ontzorgverzekering. 
 
De belangrijkste voordelen van deze verzekering voor u als werkgever zijn: 

• Minder en korter verzuim door korte lijnen; 
• Met één verzuimmelding informeert u alle betrokken partijen; 
• Geen loonsancties als u de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar opvolgt. 

 
Het premiepercentage is gelijk aan het hierboven genoemde premiepercentage voor 2023. De 
belangrijkste wijziging bij een overstap is dat de arbodienstverlening wordt overgenomen door 
ArboNext. Wij kunnen u deze dienstverlening aanbieden voor een scherp tarief van € xxx,xx 
exclusief btw per werknemer per jaar. Hiermee zijn ook de interventiekosten 100% gedekt. 
 
Meer informatie over de Nedasco Verzuim Ontzorgverzekering vindt u op www.nedasco.nl/vov.    
 

  

Vertrouwelijk 
[Naam werkgever] 
[Adres + huisnr. + toev.] 
[Postcode + Woonplaats] 
t.a.v. [Voorletters + voorvoegsel + achternaam] 

Datum 29-9-2022 
Behandeld door Nedasco Inkomendesk 
E-mail inkomen.offerte@nedasco.nl 
Polisnummer [Polisnummer] 
Onderwerp Verlengingsvoorstel voor uw ziekteverzuimverzekering 
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AFM 12006531 

Kifid 300.003656 
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Welke opties zijn er? 
U heeft een aantal opties: 
1. U gaat in op het voorstel uit deze brief. Als wij niets van u horen, dan wordt uw 

ziekteverzuimverzekering automatisch verlengd met het nieuwe premiepercentage. 
2. U stapt over naar de Nedasco Verzuim Ontzorgverzekering*. Geef dit vóór 1 december 2022 

door aan uw adviseur. (alleen van toepassing als het aanbod wordt meegestuurd) 
3. U zegt de verzekering op. Geef dit zo snel mogelijk door aan uw adviseur. De opzegging 

dient namelijk vóór 1 december 2022 bij ons binnen te zijn. 
 
*De Nedasco Verzuim Ontzorgverzekering heeft een actieve deelnemersregistratie. Dit betekent dat u 
verplicht bent al uw werknemers in te voeren in het werkgeversportaal Xpert Suite van Nedasco.  

 
Meer informatie 
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw adviseur [TP naam] op telefoonnummer 
[telefoonnummer adviseur]. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nedasco B.V. 
 
 
 
 
Fiolijn van Dijk 
Manager Inkomen 
 
 


