
Let	naast	premie	ook	op
voorwaarden
Wij	raden	je	aan	om	niet	alleen	naar	de	premie	te
kijken	als	je	zorgverzekeringen	met	elkaar
vergelijkt.	Let	ook	op	de	voorwaarden.	Trouwens,	ook
als	je	niet	overstapt	kunnen	de	voorwaarden	van	je

verzekering	zijn	veranderd.

Verschillende	basiszorgverzekeringen
Er	zijn	verschillende	soorten	basisverzekeringen,	zoals	de	natura-
,	restitutie-	en	combinatieverzekering.	In	de	voorwaarden	verschillen	deze
verzekeringen	op	het	gebied	van	vergoeding	en	keuzevrijheid.	Ben	je	op	zoek	naar
de	goedkoopste	optie?	Lees	dan	meer	over	de	goedkoopste	zorgverzekering.
Let	op:	heb	je	een	betalingsachterstand	op	je	zorgpremie	bij	je	verzekeraar?	Dan
kun	je	niet	overstappen	naar	een	nieuwe	verzekeraar.

Premieoverzicht	basisverzekeringen
In	het	overzicht	hieronder	zie	je	de	basispremies	van	de
verschillende	zorgverzekeraars	voor	2022	en	2023.	We	laten	je	de	zorgpremie
voor	de	basisverzekering	zien	bij	een	verplicht	eigen	risico	van	€385.	
	
Verzekeraars/labels Type

verzekering
Premie	2022	
(p/m)

Premie	2023	
(p/m)

Verschil
(p/j)

a.s.r.	 natura €132,90 €137,50 +€55,20
a.s.r. restitutie €152,90 €156,50 +€43,20
Aevitae	
(volmacht	van	EUCARE) natura* €121,95 €127,95 +€72

Aevitae	
(volmacht	van	EUCARE)	 natura €131,95 €137,95 +€72

Aevitae	
(volmacht	van	EUCARE) restitutie €141,95 €149,95 +€96

Anderzorg combinatie €119,25 €134,75 +€186
AON
(volmacht	van	Zilveren	Kruis)	 budget €123,45 €131,95 +€102

AON	
(volmacht	van	Zilveren	Kruis) natura €131,45 €138,95 +€90

AON	
(volmacht	van	Zilveren	Kruis) restitutie €143,95 €152,75 +€105,60

AZVZ natura €129,85 	 	
Besured natura* €119,84 Vervallen nvt
Bewuzt natura €114,90 €127,45 +€150,60
CZ natura* €126,75 €131,90 +€61,80
CZ natura €134,50 €138,25 +€45
CZ restitutie €145,25 €149 +€45
CZdirect natura €120,75 €128,30 +€90,60
De	Friesland natura* €113,25 €130,95 +€212,40
De	Friesland natura €131,45 €138,95 +€90
Ditzo natura €115,50 €128,95 +€161,40
Ditzo combinatie €133,50 €144,50 +€132
DSW combinatie €127,75 €137,50 +€117
FBTO natura* €110,95 €126,95 +€192
FBTO natura €125,95 €138,95 +€156
FBTO	 combinatie €132,95 €141,95 +€108
HEMA combinatie €119,50 €135 +€186
Interpolis natura* €113,50 €129,95 +€197,40
Interpolis natura	 €125,45 €138,95 +€162
inTwente combinatie €127,75 €137,50 +€117
IZA natura* €126,15 €132,95 +€81,60
IZA	 natura €132,65 €141,95 +€111,60
IZA	 combinatie €138,55 €147,85 +€111,60
IZZ	(CZ) natura* €126,75 €131,90 +€61,80
IZZ	(CZ) natura €134,50 €138,25 +€45
IZZ	(CZ) restitutie €145,25 €149 +€45
IZZ	(VGZ)	variant	Bewuzt natura* €114,90 €127,45 +€150,60
IZZ	(VGZ)	variant	Basis natura* €126,15 €132,95 +€81,60
IZZ	(VGZ) natura	 €132,65 €141,95 +€111,60
IZZ	(VGZ) combinatie €142,40 €153,65 +€135
Jaaah natura €119,75 €130,90 +€133,80
Just natura €114,35 €127,95 +€163,20
Menzis natura* €119 €134,50 +€186
Menzis natura €133,25 €141,25 +€96
Menzis restitutie €143,75 €152,75 +€108
National	Academic natura* €126,15 €132,95 +€81,60
National	Academic natura €132,65 €141,95 +€111,60
National	Academic combinatie €142,40 €153,65 +€135
Nationale	Nederlanden	(1)	 combinatie €136,24 €137,45 +€14,52
OHRA	(2) combinatie €134,84 €135,95 +€13,32
ONVZ	 combinatie €134,50 €142,50 +€96
PMA	 natura* €119 Vervallen nvt
PMA	 natura €126,59 Vervallen nvt
PMA	 restitutie €136,56 Vervallen nvt
PNOzorg	 combinatie €134,50 Vervallen nvt
Pro	Life budget €117,30 €131,95 +€175,80
Pro	Life natura €124,90 €137,95 +€156,60
Promovendum natura* €119,84 €132,95 +€157,32
Promovendum natura €126,02 €141,95 +€191,16
Promovendum combinatie €135,28 €153,65 +€220,44
Salland natura	 €120,90 €134,90 +€168
Stad	Holland restitutie €133,00 €140,75 +€93
UMC	Zorgverzekering natura €132,65 €141,95 +€111,60
UMC	Zorgverzekering combinatie €138,34 €147,85 +€114,12
United	Consumers	 natura* €114,90 €127,45 +€150,60
United	Consumers natura 	 €132,95 nvt
United	Consumers natura €126,02 €141,95 +€191,16
United	Consumers combinatie €135,28 €153,65 +€220,44
Univé natura* €114,90 €127,45 +€150,60
Univé natura 	 €132,95 nvt
Univé natura €133 €142,30 +€111,60
Univé combinatie €143,89 €155,15 +€135,12
VGZ natura* €126,15 €132,95 +€81,60
VGZ natura €132,65 €141,95 +€111,60
VGZ combinatie €142,40 €153,65 +€135
VinkVink combinatie €111 €125 +€168
VvAA	 combinatie €134,50 €142,50 +€96
ZEKUR budget €110,40 €122,95 +€150,60
ZEKUR combinatie €136,70 €155,15 +€221,40
ZieZo budget €108,25 Vervallen nvt
ZieZo natura €112,25 €129,95 +€212,40
Zilveren	Kruis budget €123,45 €131,95 +€102
Zilveren	Kruis natura €131,45 €138,95 +€90
Zilveren	Kruis restitutie €143,95 €152,75 +€105,60
Zorg	en	Zekerheid natura* €116,85 €130,65 +€165,60
Zorg	en	Zekerheid natura €129,85 €139,95 +€121,20
Zorg	en	Zekerheid combinatie €137,35 €147,45 +€121,20
ZorgDirect	 combinatie €136,95 Vervallen nvt
*Deze	verzekering	heeft	extra	beperkingen.	Het	gaat	dan	om	de	voorwaarden,	de
keuze	in	zorgaanbieders	en/of	vergoedingen	vergeleken	met	andere
naturapolissen.

Premiegrondslagen
In	de	tabel	hierboven	zie	je	de	premies	voor	de	basisverzekeringen	van	2022	en
2023	die	iedereen	kan	afsluiten.	De	vermelde	premies	zijn	de	premiegrondslagen.
Dit	zijn	de	premies	zonder	kortingen	voor	het	eigen	risico	of	individuele
collectiviteitskorting	waar	sommige	consumenten	in	2022	recht	op	hadden.

Restitutiepolis	wordt	vaak	combinatiepolis
Verschillende	polissen	die	in	2022	nog	een	restitutiepolis	waren,	zijn	dat	in	2023	niet
meer.	Ze	zijn	veranderd	in	een	combinatiepolis.	Vooral	voor	GGZ	en	wijkverpleging
is	er	alleen	nog	volledige	vergoeding	als	je	naar	een	gecontracteerde	zorgverlener
gaat.	Dit	geldt	voor	de	restitutiepolissen	van:
-	FBTO
-	IZA
-	IZZ	(VGZ)
-	National	Academic
-	Promovendum
-	UMC	Zorgverzekering
-	United	Consumers
-	Univé
-	VGZ
-	Zekur
(1)	De	zorgverzekering	van	Nationale	Nederlanden	kon	je	in	2022	online	afsluiten
tegen	3%	korting.	Hiermee	kwam	de	premie	voor	2022	uit	op	€132,65
(2)	De	zorgverzekering	van	OHRA	kon	je	in	2022	online	afsluiten	tegen	4%	korting.
Hiermee	kwam	de	premie	voor	2022	uit	op	€129,45.	

Premie	zorgverzekering
Bovenstaande	premies	gelden	voor	de	basisverzekering.	De	premie	van	je	hele
zorgverzekering	is	een	optelsom	van	deze	2	premies:	
De	premie	van	je	basisverzekering.	
De	premie	van	je	aanvullende	zorgverzekering.

Bron:	Consumentenbond

CHRISTMAS	AND	OPERA

raditiegetrouw	zal	het	Waalwijkse	koor	Liedertafel
“Oefening	en	Vermaak”	haar	kerstconcert	in	de	St.	Jan
de	Doper	van	Waalwijk	uitvoeren.	Dit	jaar	zal	dat	op
17	december	zijn.
U	zult	kunnen	genieten	van	een	repertoire	van
(traditionele)	kerstliederen	en	delen	uit	verschillende
opera’s,	zoals	Maria	Stuarda	van	G.	Donizetti.	Ook
worden	er	werken	van	W.A.	Mozart	en	G.	Verdi
gezongen.
Het	Möbius	Ensemble	Tilburg	(MET)	zal	samen	met
Ben	Martin	Weijand	het	koor	begeleiden	en	als	soliste
zal	Cécile	Creusen	haar	medewerking	verlenen.

Het	geheel	staat	onder	de	bezielende	leiding	van	vaste	dirigent	Carl	van	Kuyck.
Het	concert	begint	om	20.15	uur	en	na	afloop	bent	u	van	harte	welkom	bij	de	nazit
in	de	bovenzaal	van	eetcafé	Castle	City	(ingang	aan	het	St.	Jansplein),	waar	onder
het	genot	van	een	hapje	en	een	drankje	nagepraat	kan	worden.
Kaarten	à	€	15	kunt	u	bestellen	bij	de	koorleden,	via	tel.nr.
06	38434701,	op	kaarten@liedertafelwaalwijk.nl	en	in	de	kerk	vóór	aanvang	van
het	concert.

www.kbowaalwijk.nl

Nieuwsbrief	KBO	Waalwijk. Bekijk	de	webversie

Schrijf	in	voor	de	nieuwsbrief	en	steun
Waalwijk	Gezond

Platform	Waalwijk	Gezond
“Waalwijk	Gezond”	is	een	platform	voor	iedereen	met	een	interesse	in	Zorg	en	de
Lokale	Zorg	in	het	bijzonder.
Het	is	een	vrijblijvende	club	ván	en	vóór	iedereen!
Het	is	HET	communicatiemiddel	om	de	lokale	Zorg	een	sterk	draagvlak	te	geven	als
klankbord	vanuit	de	brede	Waalwijkse	gemeenschap.
Meedenken,	meepraten	en	meedoen	aan	de	voorkant	van	de	Zorgontwikkeling.
Platform	Waalwijk	Gezond	is	een	voorbeeld	van	praktiserende	patiëntenparticipatie
vanuit	een	direct	contact	met	de	achterban.
	
Degene	die	zich	gratis	aansluit	bij	dit	klankbord	zitten	via	de	nieuwsbrief	eerste	rang
om	kennis	te	nemen	van	de	nieuwe	ontwikkelingen	op	Zorggebied,	de	laatste
nieuwtjes	rond	de	ontwikkelingen	van,	o.a.,	het	ETZ	en	de	algemene	informatie
vanuit	de	stakeholders	van	ZoZW.
	
Daarbij	ontvangt	u	als	eerste	de	uitnodigingen	voor	de	voorlichtingsbijeenkomsten,
trainingen	en	onderzoeksessies;	die	online	zowel	als	fysiek	georganiseerd	gaan
worden.
U	profiteert	als	eerste	van	de	aanbiedingen	vanuit	het	lokale	Zorgveld	en	de
organisaties	die	daaraan	zijn	verbonden.

Help	onze	lokale	zorg	zo	sterk	mogelijk	te	maken	door	u	vrijblijvend	op	te	geven	als
lid/ondersteuner.
Deelname	kost	niets	en	levert	u	altijd	iets	positiefs	op	aan	kennis,	kunde	en
informatie.
	
Inschrijven	voor	de	nieuwsbrief	kunt	u	via	Platform	Waalwijk	Gezond	-	ZOZW	en
vul	het	onderstaande	inschrijfformulier	in.
U	ontvangt	daarna	automatisch	de	nieuwsbrief.

Premieoverzicht
basiszorgverzekeringen	2023

KBO	Brabant	-	Korting	bij
zorgverzekeringen

Korting	bij	zorgverzekeringen
Via	collectief	KBO-Brabant	bij	VGZ,	CZ	en	Zilveren	Kruis/Aon
Drie	zorgverzekeraars	bieden	u	als	lid	van	KBO-Brabant	collectiviteitsvoordelen	op
uw	zorgverzekering:	VGZ,	CZ	en	Zilveren	Kruis/Aon.	Premiekorting	geven	op	de
basisverzekering	mag	wettelijk	per	2023	niet	meer,	maar	op	de	aanvullende
verzekering	nog	wel.	Daarnaast	krijgt	u	bij	een	aanvullende	zorgverzekering	van
VGZ	en	de	aanvullende	zorgverzekering	CZ	Leden	uw	contributie	voor	KBO-
Brabant	tot	maximaal	25	euro	per	jaar	vergoed.	Hieronder	zetten	we	per
verzekeraar	de	korting	en	voordelen	per	1	januari	2023	op	een	rij.

VGZ	
Korting
Bij	VGZ	krijgt	u	15	procent	korting	op	uw	aanvullende	verzekering	als	u	kiest
voor	VGZ	Zorgt	Goed,	VGZ	Zorgt	Beter	en	VGZ	Zorgt	Best	via	het	collectief
van	KBO-Brabant.	Welke	vergoedingen	onder	deze	verschillende
verzekeringen	vallen,	kunt	u	bekijken	op	www.vgz.nl/kbo-brabant.
Daarnaast	krijgt	u	via	KBO-Brabant	5	procent	korting	op	een	Tandverzekering
van	VGZ.
Bent	u	al	bij	VGZ	verzekerd,	maar	nog	niet	via	het	collectief	van	KBO-Brabant	of	via
een	collectief	van	een	andere	organisatie?	Via	MijnVGZ	of	de	VGZ-app	kunt	u	uw
polis	omzetten	naar	de	collectieve	zorgverzekering	van	KBO-Brabant.	Gebruik
daarvoor	het	collectiviteitsnummer	van	KBO-Brabant	voor	VGZ:	87718266.	U	kunt
ook	bellen	naar	(088)	131	12	34.

Op	www.vgz.nl/kbo-brabant	vindt	u	meer	uitleg	en	een	instructiefilmpje.
Contributie	KBO-Brabant	retour
Als	u	kiest	voor	de	aanvullende	verzekering	VGZ	Zorgt	Goed,	VGZ	Zorgt	Beter	of
VGZ	Zorgt	Best	via	het	collectief	van	KBO-Brabant,	dan	krijgt	u	per	jaar	tot
maximaal	25	euro	retour	van	uw	lidmaatschapsgeld	voor	KBO-Brabant.	U	kunt	uw
betalings-	en	lidmaatschapsbewijs	aanvragen	door	het	invullen	van	een	formulier
op	www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel.	Dit	bewijs	kunt	u	indienen	bij	VGZ,	op
dezelfde	manier	als	gewoonlijk	uw	facturen	voor	zorgkosten.
Zijn	u	en	uw	partner	beiden	lid	van	KBO-Brabant?	Dien	het	lidmaatschapsbewijs
dan	voor	beiden	apart	in.

CZ
Korting
Bij	CZ	krijgt	u	10	procent	korting	op	uw	aanvullende	verzekering	als	u	kiest	voor	de
aanvullende	verzekering	CZ	Leden.	Kiest	u	een	andere	aanvullende	verzekering
van	CZ,	dan	krijgt	u	deze	korting	niet;	wel	zijn	er	andere	voordelen.	Welke
vergoedingen	onder	de	aanvullende	verzekeringen	van	CZ	vallen,	kunt	u	bekijken
op	www.cz.nl/kbo-brabant
Bent	u	al	bij	CZ	verzekerd,	maar	nog	niet	via	het	collectief	van	KBO-Brabant	of	via
een	collectief	van	een	andere	organisatie?	Via	MijnCZ	kunt	u	uw	polis	omzetten
naar	de	collectieve	zorgverzekering	van	KBO-Brabant.	Gebruik	daarvoor	het
collectiviteitsnummer	van	KBO-Brabant	voor	CZ:	14103648.	U	kunt	ook	bellen
naar	(088)	555	77	77.
Als	u	nu	via	uw	KBO-Afdeling	of	KBO-Kring	collectief	verzekerd	bent	bij	CZ,	dan
wordt	uw	polis	per	1	januari	2023	automatisch	omgezet	naar	het	collectief	van	KBO-
Brabant.
Contributie	KBO-Brabant	retour
Als	u	kiest	voor	de	aanvullende	verzekering	CZ	Leden	via	het	collectief	van	KBO-
Brabant,	dan	krijgt	u	tot	25	euro	retour	voor	uw	lidmaatschap	van	KBO-Brabant.	U
kunt	uw	betalings-	en	lidmaatschapsbewijs	2023	aanvragen	door	het	invullen	van
een	formulier	op	www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel.	Dit	bewijs	kunt	u	indienen	bij
CZ,	op	dezelfde	manier	als	gewoonlijk	uw	facturen	voor	zorgkosten.	Kiest	u	een
andere	aanvullende	verzekering	van	CZ,	dan	geldt	deze	contributieteruggave	niet.
Zijn	u	en	uw	partner	beiden	lid	van	KBO-Brabant?	Dien	het	lidmaatschapsbewijs
dan	voor	beiden	apart	in.

Zilveren	Kruis	via	Aon
Korting
Via	Aon	krijgt	u	10	procent	korting	op	uw	aanvullende	verzekering	van	Zilveren
Kruis	als	u	kiest	voor	het	collectief	van	KBO-Brabant.	Welke	vergoedingen	onder	de
aanvullende	verzekeringen	vallen,	kunt	u	bekijken
op	www.aonverzekeringen.nl/zorg/kbobrabant.	Daarnaast	krijgt	u	via	KBO-
Brabant	10	procent	korting	op	het	tandpakket	van	Zilveren	Kruis/Aon.
Wilt	u	zich	aanmelden	als	verzekerde	bij	Zilveren	Kruis/Aon	met	de
collectiviteitskorting	voor	leden	van	KBO-Brabant?	Gebruik	dan	het
collectiviteitsnummer	van	KBO-Brabant:	ZK/Aon:	207088388.	U	kunt	ook	bellen
naar	(040)	261	18	88.
Heeft	u	al	een	Zilveren	Kruis-verzekering	via	het	collectief	van	KBO-Brabant	onder
de	noemer	One	Underwriting	Health	of	via	het	collectief	van	KBO-PCOB?	Deze
verzekering	gaat	met	ingang	van	1	januari	2023	over	in	Zilveren	Kruis/Aon.
	
Voor	nadere	informatie
Voor	vragen	kunt	u	bellen	met	de	genoemde	verzekeraars,	maar	KBO-Brabant
heeft	ook	een	eigen	helpdesk	ingericht	speciaal	voor	vragen	over	onze
collectiviteiten:	(073)	303	64	49.	Op	werkdagen	bereikbaar	van	09.00	tot	12.30	uur.
	
Artikel	met	tabellen	met	tarieven
Deze	tekst	is	afkomstig	van	een	artikel	in	ledenmagazine	Ons,	het
decembernummer.	Daarin	staat	ook	een	tabel	met	alle	collectiviteitsverzekeringen
op	een	rij,	met	de	tarieven.
Klik	hier	om	die	te	bekijken.

Bron	KBO	Brabant
	

LIEDERTAFEL	“OEFENING	EN
VERMAAK”

Bibliotheek	Waalwijk	introduceert	de
studiekring

De	studiekring	is	een	laagdrempelige	activiteit	waar	persoonlijke	verrijking,
geestelijk	actief	zijn,	gezelligheid	en	ontmoeting	samen	komen	en	centraal	staan.
Twee	belangrijke	elementen	voor	volwassenen	komen	er	bij	elkaar:	het	blijven	leren
en	het	verkeren	in	een	sociale	groep.	Essentieel	voor	een	studiekring	is	het	zelf
doen.	Ben	je	nu	ook	nieuwsgierig	geworden?	Kom	dan	op	14	november	van	10.00
tot	12	uur	naar	de	informatiebijeenkomst	in	Bibliotheek	Waalwijk.

Wat	is	een	studiekring?
Een	studiekring	is	een	vaste	groep	van	tien	tot	vijftien	volwassenen	die	elke	veertien
dagen	bij	elkaar	komen.	Tijdens	zo’n	bijeenkomst	geeft	een	van	de	deelnemers	een
korte	presentatie	over	een	onderwerp	dat	vooraf	is	afgesproken.	De	betreffende
deelnemer	heeft	zich	in	dat	onderwerp	verdiept.	Na	de	presentatie	wordt	het
onderwerp	verder	gezamenlijk	besproken	en	uitgediept.	Daarna	is	er	tijdens	zo’n
bijeenkomst	nog	ruimte	voor	een	rondje	actualiteit.	Iedere	deelnemer	afzonderlijk
kan	vertellen	wat	voor	haar	of	hem	een	bijzondere	gebeurtenis	was	in	de	afgelopen
periode.

De	naamgeving	‘studiekring’	kan	een	verkeerde	indruk	geven:	studie,
boekenwijsheid,	en	alleen	voor	mensen	met	een	hogere	opleiding.	Het	tegendeel	is
echter	waar.	De	studiekring	is	er	voor	iedereen	met	belangstelling	voor	de	wereld,
én	voor	de	mensen	om	hem	heen.	Ook	is	de	studiekring	geen	gespreksgroep	waar
de	gespreksleider	thema’s	inleidt	en	de	deelnemers	is	de	discussie	betrekt.	En	al
helemaal	is	het	geen	therapeutische	praatgroep.

Meer	informatie	of	aanmelden
Wil	je	eerst	nog	meer	weten	over	wat	een	studiekring	is,	of	heb	je	twijfels,	kom	dan
naar	de	informatiebijeenkomst	op	14	november	van	10.00	tot	12	uur	in	Bibliotheek
Waalwijk.

Of	wil	je	meteen	meedoen?	Meld	je	dan	aan	via	een	e-mail	naar
waalwijk@bibliotheekmb.nl	of	via	een	medewerker	in	de	bibliotheek	met	vermelding
van	je	naam,	e-mailadres	en	telefoonnummer.

Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met:
De	Bibliotheek	Waalwijk
Agnes	van	Eeten
Wilhelminastraat	4a
5141	HK	Waalwijk
t.	0416	333787
agnesvaneeten@bibliotheekmb.nl
www.bibliotheekmb.nl

Rondje	Waalwijk	en	omstreken

Stroomverbruik	van	opladers

Opladers	van	telefoons	en	tablets
gebruiken	stroom	als	ze	onbenut	in	het
stopcontact	zitten.	Wat	is	de	besparing
als	je	ze	eruit	haalt?
Stekker	in	stopcontact	laten	zitten?
Veel	mensen	laten	hun	oplader	standaard	in	het	stopcontact	zitten,	of	er	nu	een
telefoon	of	tablet	aan	zit	of	niet.	Dat	is	gemakkelijk.	Maar	ook	onbenut	gebruiken
opladers	(net	als	andere	elektrische	apparaten)	een	klein	beetje	stroom.	Dat	heet
sluipverbruik.	Voor	telefoon-	of	tabletopladers	valt	het	mee	hoeveel	dat	verspilt.
	

Sluipverbruik	telefoonoplader
De	Europese	Unie	is	al	jaren	bezig	om	sluipverbruik	van	elektrische	apparaten
tegen	te	gaan.	Sinds	2020	moeten	fabrikanten	ervoor	zorgen	dat	het	sluipverbruik
van	hun	producten	onder	een	bepaalde	hoeveelheid	watt	blijft.	Telefoon-	en
tabletladers	mogen	nu	maximaal	0,21	watt	vragen	als	ze	geen	apparaat	laden.	Erg
weinig	dus.	Met	een	moderne	lader	levert	dat	per	jaar	de	volgende	maximale
verspilling	op:
Stel	dat	zo'n	oplader	365	dagen	per	jaar,	24	uur	per	dag,	ongebruikt	in	het
stopcontact	zit.	Dan	verbruikt	die	in	dat	jaar	1,84	kilowattuur.	Met	de	hoge
stroomprijzen	van	nu,	0,894	euro	per	kilowattuur	(25	oktober	2022),	verspilt	de
oplader	dan	zo'n	1,65	euro.
Niet	het	einde	van	de	wereld.	Maar	als	er	meerdere	opladers	in	het	stopcontact
blijven	zitten,	telt	het	snel	op.	En	het	is	makkelijk	die	kosten	te	vermijden.	Haal	de
oplader	direct	na	gebruik	uit	het	stopcontact.	Wie	dat	onhandig	of	lastig	vindt,	kan
ook	een	stekkerdoos	met	een	schakelaar	gebruiken.
	

Wat	kost	een	telefoon	opladen?
Om	dit	alles	in	perspectief	te	zetten	is	het	leuk	om	eens	te	kijken	hoeveel	het	kost
om	een	smartphone	op	te	laden.	Dat	hangt	natuurlijk	af	van	het	toestel	en	van	de
energietarieven.	We	nemen	een	iPhone	als	voorbeeld:
Wie	een	iPhone	13	veel	gebruikt,	zal	'm	dagelijks	opladen.	Een	volledige	laadbeurt
(als	de	batterij	helemaal	leeg	is)	kost	aan	stroom	12,41	Wh.	Per	jaar	gebruikt	het
apparaat	dan	maximaal	12,41x365=	4,5	kWh.	Doe	dat	maal	de	stroomprijs	van
0,894	euro	(prijspeil	25	oktober	2022),	dan	komen	de	kosten	op	4,05	euro	per	jaar.
	

Stroomverbruik	berekenen	per	apparaat
Benieuwd	naar	wat	andere	apparaten,	zoals	de	laptop	of	tv,	aan	stroom	verbruiken?
Energievergelijk.nl	heeft	hier	een	handig	rekenhulpmiddel
voor:	energievergelijk.nl/stroomverbruik.	Om	daarmee	te	rekenen	moet	u	weten
hoeveel	watt	een	apparaat	verbruikt.	Meestal	kunt	u	dit	vinden	in	de	handleiding.	Of
zoek	op	internet	het	model	op	en	bekijk	de	specificaties.

Bron:	SeniorWeb

Nepmail	over	energietoeslag
Energieprijzen	blijven	iedereen	bezighouden.
Daarop	speelt	een	valse	e-mail	over	een	energietoeslag	van	de	Rijksoverheid	op	in.
	
In	de	mail	staat	dat	de	regering	heeft	besloten	om	een	energietoeslag	van	1.300
euro	te	geven	aan	Nederlanders.	Wie	op	1	augustus	2022	geen	toeslag	heeft
ontvangen,	kan	'm	nu	aanvragen.	Daarvoor	staat	een	zwarte	knop	met	de	tekst
'Aanvragen'	in	de	mail.

Aanvraagformulier
De	mail	zou	naar	een	website	van	de	Rijksoverheid	gaan.	Hier	moet	de	ontvanger
een	formulier	invullen.	Criminelen	proberen	op	deze	manier	persoonsgegevens	te
stelen.	Klik	daarom	niet	op	de	link	en	vul	zeker	geen	gegevens	in.
	

Folders

Profiel	Belastinginvuller
Folder	Vrijwillige	Ouderadviseur
Folder	Clientondersteuner
inschrijfformulier	KBO

Wijziging
Gaat	u	binnenkort	verhuizen	of	bent	u	verhuisd	of	een	ander	e-mailadres?

Geef	dit	tijdig	door	zodat	het	Infoblad,	het	blad	ONS	en	Nieuwsbrief	bij	u	bezorgd	kan
blijven	worden.

Stuur	een	berichtje	naar	ledenadministratie@kbowaalwijk.nl

Het	kan	ook	zijn	dat	u	deze	nieuwsbrief	niet	meer	wilt	ontvangen	dan	kunt	u	zich
onderaan	de	nieuwsbrief	afmelden.
	

Wie	doet	Wat
KBO	Bestuur	afdeling	Waalwijk

Rabobank:	NL74	RABO	0155	8683	14
e-mailadres:	info@kbowaalwijk.nl

	
Voorzitter 	Ad	van	Hamond tel:	334609
Secretaris 	Paulien	Verzijl tel.	06-38325047
Penningmeester Jan	van	Bergen tel:	280684
Bestuurslid Diel	Zijlmans tel.	339606
Bestuurslid Elly	Zijlmans tel.	339606
Bestuurslid Jan	van	de	Wiel tel.	335017
Bestuurslid Ton	van	de	Ven tel.	06-27272957
Asp.	Bestuurslid 	Annie	vd	Velden tel.	06-53149083	

Ledenadministratie																											ledenadministratie@kbowaalwijk.nl
Ton	van	de	Ven																																				tel.	06-27272957
	
Sociaal	Domein
Jan	van	de	Wiel																																													tel.	335017
	
Activiteitencommissie
Elly	Zijlmans																																																			tel.	339606
Piet	Jonkers																																																			tel.	330069
Diel	Zijlmans																																																		tel.	339606
Annie	vd	Velden																																												tel.06-53149083

Belastinginvullers
Marie-Louise	Mol-Coret																																tel.	338273
Ad	van	Oirschot																																												tel.	277721
Hans	van	Tuyl																																															tel.	650829
Hans	van	den	Acker																																						tel.	276960
Louis	Hofmann																																														tel.	349750
Kees	van	Wezenbeek																																			tel.	06-46635583
	
Vrijwillige	Ouderenadviseurs
Marie-Louise	Mol-Coret																																	tel.	338273
Louis	Hofmann																																															tel.	349750
	
Clientondersteuner/Thuisadministrateur
Marie-Louise	Mol-Coret																																	tel.	338273
Louis	Hofmann																																															tel.	349750
Marie	José	Vloemans																																				tel.	06-30246405
Y.Houben																																																							tel.	337319
	
Redactie	Infoboekje	–	Korting	pasjes	-	Bezorging
Diel	Zijlmans																																																			tel.	339606
	
Redactie	Nieuwsbrief	/	Website
Ad	Floren																																																								tel.	333502
	
Computerondersteuning
Bert	Spitzers																																																				tel.	338148
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@kbowaalwijk.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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