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Heeft u problemen met uw zorgverzekering?
Probeer de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Heeft u hier hulp bij nodig? Juridisch
advies, tips en voorbeeldbrieven vindt u op de website van het Juridisch Loket. Bel op of ga
ernaartoe voor persoonlijk advies. Of kijk bij de Veelgestelde vragen op Zorgverzekeringslijn.
U kunt de Zorgverzekeringslijn ook gratis bellen.
Het Juridisch Loket
Het Juridisch Loket helpt u met het juiste antwoord op uw juridische vraag. Wij zijn er voor
iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen.
Onze juristen zijn betrokken bij uw probleem en geven helder advies over bijvoorbeeld
ontslag, echtscheiding of de opzegging van uw huur. Via deze site, ons telefoonnummer en in
onze vestigingen.
+319008020
www.juridischloket.nl/
Heeft u juridische hulp nodig?
Ga naar het gratis spreekuur van Rechtshulp Noord in het Pand@Holdert in Drachten. Dit is
op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur.

Rechtshulp Noord Advocaten - Drachten
U wilt een advocaat, maar wel ??n die luistert. Geen juridische termen, maar advies in
gewone taal. Rechtshulp Noord Advocaten helpt u. In advies, onderhandelingen en
verdediging. Voor iedereen en op alle rechtsgebieden.
Van Knobelsdorffplein 121
9203DH Drachten
+31505474760
info.gron@rechtshulpnoord.nl
www.rechtshulpnoord.nl/
Vallen uw ziektekosten buiten uw zorgverzekering?
Misschien worden ze vergoed met een aanvullende verzekering. Kies uw verzekering
zorgvuldig uit. Er zijn grote verschillen in premie en dekking. Gebruik websites als
Consumentenbond en consuWijzer om een vergelijking te maken. Kies de goedkoopste
verzekering die uw kosten wel of voor een groot deel dekt.
Heeft u een laag inkomen? Misschien kunt u de collectieve aanvullende verzekering van de
gemeente afsluiten. De gemeente geeft korting op de premie.
Gemeente Smallingerland
Via de gemeente kunnen veel verschillende producten en diensten op het gebied van
ondersteuning en begeleiding worden geleverd. Informeer bij het WMO-loket en de
gebiedsteams welke mogelijkheden er voor u zijn. Ook kunt u direct naar de website van de
organisaties die worden genoemd in Samenwijzer.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten
+31512581234
gemeente@smallingerland.nl
www.smallingerland.nl
Independer: zorgverzekering vergelijken
Onafhankelijke organisatie die zorgverzekeringen transparant maakt, vergelijkt en afsluit.
www.independer.nl/zorgverzekering/intro.aspx

Hoyhoy: zorgverzekeringen vergelijken
Onafhankelijke verzekeringssite waarin zorgverzekeringen vergeleken worden. Mogelijkheid
tot het aanvragen van een offerte of de verzekering direct afsluiten.
www.hoyhoy.nl/zorgverzekering/
Rijksoverheid: zorgverzekering
Informatie over de zorgverzekering en de veranderingen in de zorg.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering
Samenwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Smallingerland.

De gemeente Smallingerland wijst u graag op een aantal specifieke, lokale
initiatieven die voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn:

huistest.nl
cjgsmallingerland.nl
Over Samenwijzer
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bener.nl

vraagelkaar.nl

