Draguignan, 9 april 2016
Aan alle leden van de Nederlandse verenigingen in Frankrijk
Zeer geacht lid,
Met deze brief richt ik mij tot u om u te informeren over onze vereniging, genaamd “Club van
Medische Uitvoerders voor Nederlanders in Frankrijk”, kortweg CMUnf.
Als onlangs gekozen voorzitter van deze vereniging heb ik tijdens de algemene ledenvergadering
van de FANF, de federatie van Nederlandse verenigingen in Frankrijk, beloofd de leden van de
verenigingen kort te informeren over wat de CMUnf doet voor ons in Frankrijk.
De Franse wetgeving staat aan particulieren toe zich collectief te verzekeren op voorwaarde dat
zij zich in een vereniging hebben verenigd. Daarvoor is de CMUnf in het jaar 2000 opgericht, met
als doelstelling een collectieve aanvullende verzekering voor ziektekosten aan te bieden, de
competitiviteit daarvan te bewaken, onze leden te informeren over het Franse zorgsysteem en
de belangen van onze leden te behartigen in de ruimste zin van het woord.
Een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is een solide en financieel aantrekkelijk
alternatief voor de individuele ziektekostenverzekeringen die door de diverse Franse
verzekeringsmaatschappijen worden aangeboden. Daarnaast heeft het bestuur van de CMUnf
inzicht in de specifieke belangen van haar Nederlandse leden, hetgeen steeds weer van groot
belang blijkt te zijn bij de onderhandelingen met de Franse verzekeraars.
Omdat wij als vereniging geen assuradeur mogen zijn werken we samen met Peter de Jong van
Assurances Secara 3000, verzekeringsspecialist voor Nederlanders in Frankrijk. Secara fungeert
als tussenpersoon. Samen met Peter de Jong bewaken wij als bestuur dat de portefeuille
competitief blijft. De verzekeraar is thans April International. De via Secara verzekerden zijn
automatisch lid van onze vereniging. We hebben inmiddels meer dan 1000 leden mogen
begroeten.
Wat is er zoal bereikt bij de onderhandelingen, die wij als bestuur jaarlijks voeren met de
directie van de verzekeraar?
er is een voor iedereen passend zorgverzekeringsaanbod;
de premies daarvan hebben we competitief kunnen houden;
er bestaat geen leeftijdslimiet als toelatingscriterium;
voor toelating wordt ook geen medische evaluatie verlangd;
bij verzekeraar April International is een Nederlandstalige helpdesk ingericht. Deze wordt
bezet door twee Nederlandse medewerkers en is met een eigen telefoonnummer direct
bereikbaar;
• op onze website www.cmunf.fr kunt u zich via “directe inschrijving” aanmelden;
• sinds dit jaar kunnen we een relatief goedkope reisverzekering voor reizen buiten Europa
aanbieden, die uitgaat van een onderliggende verzekering met een door de reisverzekeraar
afgegeven garantie dat er ook wordt uitgekeerd als de onderliggende verzekering niet
uitkeert. Er zijn twee varianten: per reis op maat af te sluiten en doorlopend voor een jaar,
met een maximum verblijf van 90 dagen;
•
•
•
•
•

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie, neem dan gerust per e-mail contact met mij
op, dan wel met Assurances Secara 3000. Onder vindt u de e-mailadressen.
Met vriendelijke groet,
Dirk Vermeij
voorzitter CMUnf

voorzitter@cmunf.fr

peter.de.jong@secara.fr

