
5 VOORDELEN VOOR U ALS WERKGEVER
 Premie inhouden op het loon
 Dagelijks aan- en afmelden
 Snel en eenvoudig afsluiten in Digitaal Loket
  Zorg goed geregeld, dus geen 
 verrassingen achteraf
 Professionele helpdesk

Een Nederlandse zorgverzekering 
voor uw internationale werknemer, 

hoe werkt dat?

Wettelijke verplichting 
Een internationale werknemer die in Nederland komt 
werken is wettelijk verplicht om een Nederlandse 
zorgverzekering af te sluiten voor de periode dat hij/zij 
aan het werk is.

Goed werkgeverschap 
Help als werkgever bij het afsluiten van een Nederlandse 
zorgverzekering, zodat uw werknemer verzekerd is van 
goede zorg. U toont goed werkgeverschap, zodat uw 
werknemer graag voor u blijft werken.

LTO Arbeidskracht 
verzekert jaarlijks ruim 
50.000 internationale 
werknemers

 
 
 
 
 
 

5 VOORDELEN VOOR UW  
INTERNATIONALE WERKNEMER
 Extra lage dagpremie
 Geen verplicht eigen risico
 Gratis aanvraag zorgtoeslag
 Repatriëring naar thuisland bij overlijden
 Loopt geen risico op een boete van het CAK

Is uw bedrijf in Nederland 
gevestigd?

Heeft u internationale 
werknemers in loondienst?

Woont uw internationale 
werknemer in Nederland?

NEEJA

Het is voor uw internationale 
werknemer verplicht om een 
Nederlandse zorgverzekering 

af te sluiten

Uw internationale 
werknemer blijft verzekerd 

in het thuisland

NEEJA



LTO Arbeidskracht heeft twee verzekeraars geselecteerd die perfect aansluiten op de zorgbehoeften van uw 
internationale werknemers; HollandZorg en Zilveren Kruis.

Digitaal Loket
Maak een account aan  
voor het Digitaal Loket

Verzekerd
LTO Arbeidskracht verwerkt 

uw aanvraag; uw internationale 
werknemer is verzekerd

Uploaden
Onderteken het 

aanmeldformulier en upload 
in het Digitaal Loket

Aanmelden
Vul de gegevens van uw 

internationale werknemer in

Wat heeft u nodig van uw internationale werknemer  
om een zorgverzekering af te sluiten? 

 BSN 
 NAW-gegevens 
 Kopie geldig legitimatiebewijs

8,5Onze klanten waarderen ons met een

Heeft u vragen over een Nederlandse zorgverzekering voor uw internationale werknemers?  
Neem vrijblijvend contact met ons op: info@ltoarbeidskracht.nl  |  088 - 472 4200

Hoe sluit ik eenvoudig een Nederlandse zorgverzekering af?

LTO Arbeidskracht zorgt voor:
•  kosteloos aanvragen van zorgtoeslag. Zo worden de kosten van een zorgverzekering voor uw internationale   

werknemers bijna volledig gecompenseerd;

• service en antwoord op al uw vragen met een professionele helpdesk;

• dienstverleningen voor agrarische werkgevers op het gebied werkgeverschap. Zoals payrolling, een online 
vacaturebank, opleidingen en zorgverzekeringen voor seizoenarbeiders én vaste medewerkers. 

HollandZorg
Dagpremie €3,95

Vrije zorgkeuze

Volledig digitaal

Geen verplicht eigen risico

Spoedeisende tandheelkunde verzekerd

Repatriëring bij overlijden naar het thuisland

Zilveren Kruis
Dagpremie €3,91

Beperkte zorgkeuze

Polisblad wordt per post verzonden

Geen verplicht eigen risico

Spoedeisende tandheelkunde verzekerd

Repatriëring bij overlijden naar het thuisland


