
ARAG nieuwe partner 
voor rechtsbijstand privé 
Als lid van het CNV is uw volledige rechtsbijstandverzekering een belangrijk onder
deel van uw lidmaatschap. Deze verzekering bestaat uit twee stukken: 1) rechts
bijstand voor werk, inkomen en pensioen, 2) rechtsbijstand voor privékwesties. 
Vanaf 1 januari 2017 werkt CNV samen met ARAG op het gebied van rechtsbijstand 
voor privékwesties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een conflict bij een aanrijding of 
met de leverancier van uw keuken. 
•  U bent met uw gehele gezin verzekerd voor rechtshulp bij privékwesties (conform 

de polisvoorwaarden en exclusief werk gerelateerde kwesties);
•  Ook advies bij een dreigend conflict;
•  Ook hulp bij niet verzekerde zaken voor een betaalbare prijs;
•  Voor verkeerszaken dekking in de gehele Benelux en Duitsland.

Nieuw telefoonnummer 
Heeft u een vraag of conflict, wat niet te maken heeft met werk, inkomen  
en pensioen? Dan belt u vanaf 1 januari 2017 met ARAG via 033 – 434 23 42.

Wat blijft hetzelfde?
Voor alle vragen of kwesties over werk, inkomen en pensioen belt 
u met het CNV. Wij zijn en blijven de expert op dit gebied. Neem 
in dit geval dus contact op met het CNV: 030 – 751 1003. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en de polisvoorwaarden op  
www.cnvonderwijs.nl/rechtsbijstand. 

BESTE LEDEN
Bij het drukken van deze editie van Schooljournaal 
was het niet mogelijk om onderstaande berichten 
al mee te nemen in het magazine. Graag willen 
we de veranderingen voor uw rechtsbijstand 
privéverzekering en de schadeverzekeringen bij 
Centraal Beheer Achmea op deze manier bij u 
onder de aandacht brengen. 

Met vriendelijke groet, CNV Onderwijs



Korting op schade
verzekering bij Centraal 
Beheer Achmea stopt.
Centraal Beheer Achmea stopt met de CNV korting op schadeverze
keringen. Dit besluit is door Centraal Beheer Achmea zelf genomen. 
Leden met een schadeverzekering bij Centraal Beheer Achmea zijn 
inmiddels door Centraal Beheer Achmea geïnformeerd over het 
stoppen van de CNV korting. De korting vervalt bij de eerstvolgende 
prolongatie van de verzekering. De exacte datum hiervan is afhankelijk 
van het moment waarop de verzekering is afgesloten.

Wat kunt u doen om toch korting te krijgen op uw  
schadeverzekering? 
Hebt u een schadeverzekering bij Centraal Beheer Achmea? Dan kunt 
u een paar dingen doen. Wij zetten deze opties voor u op een rijtje: 
•  U kunt uw verzekering bij Centraal Beheer Achmea houden, maar 

dan gaat u wel het normale tarief betalen.
•  U kunt uw verzekering bij Centraal Beheer Achmea opzeggen en 

overstappen naar een andere verzekeraar. 
•  Als u overstapt naar een andere verzekeraar kunt u als CNVlid 

korting krijgen via Meeus.
•  Ook (sommige) werkgevers maken collectieve afspraken met verze

keraars. Misschien kunt u korting krijgen via uw werkgever?

Korting via Meeus
Als u overstapt naar een andere 
verzekeraar kunt u via het CNV korting 
krijgen via Meeus. Bel hiervoor met 
Meeus 0900 350 35 00 of kijk op de 
website van Meeus: www.cnv.meeus.
com. Geef hierbij altijd aan dat u lid 
bent van het CNV en gebruik wilt 
maken van de collectiviteitskorting.

NB: Het stoppen van de 
korting op schadeverzeke
ringen heeft geen gevol
gen voor de korting op de 
ziektekostenverzekering 
bij OHRA en VGZ. Deze 
korting blijft voor ieder 
lid van CNV Onderwijs 

beschikbaar.


