
Wat kan het Particulier Klantteam  
van VGA Verzekeringen voor u betekenen?

Het Particulier Klantteam biedt verzekeringsoplossingen tegen aantrekkelijke 
premies en voorwaarden. Wij werken voor ambtenaren binnen de veiligheidsregio en 
medewerkers van deelnemingen van de gemeente Amsterdam.

Voor wie?
U kunt van onze diensten gebruik maken als u mede-
werker in actieve dienst bent als ambtenaar binnen de 
veiligheidsregio of binnen een deelneming. Maar ook 
als u als ambtenaar werkt bij de gemeenten waar VGA 
Verzekeringen als adviseur/bemiddelaar werkzaam is. 

Wij verzekeren niet u alleen, maar ook uw partner en  
inwonende kinderen. Uiteraard zijn wij er ook voor 
u als u voormalig medewerker bent en wegens 
pensionering of arbeidsongeschiktheid uit dienst bent 
gegaan.

Wij bieden schadeverzekeringen voor:

Woonhuis   

Inboedel     

Kampeerauto    

Zorgverzekering

Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid 

Rechtsbijstand 

Ongevallen    

Doorlopende reis  

Kortlopende reis

Auto   

Motor   

Brommer   

Caravan   

Pleziervaartuig



Advies

VGA Verzekeringen vindt het belangrijk dat u kunt kiezen wat het beste bij u past. Wij 
bieden u uitgebreid advies. U kunt op amsterdam.nl/vga informatie vinden, maar ook 
de premie berekenen en de verzekering afsluiten. Natuurlijk kunt u via telefoon of email 
advies krijgen of tijdens kantooruren bij ons langskomen voor een persoonlijk gesprek.   
Ook is het mogelijk in overleg met de RVE of deelneming inloopspreekuren te 
organiseren op locatie.

Digitale polismap

U kunt bij ons uw eigen polismap activeren. Hiermee heeft u wanneer u maar wilt 
via internet inzage in uw verzekeringspakket. In uw polismap staan alle verzekerings-
documenten. Wijzigingen, schades en nieuwe verzekeringen kunt u hier zelf afhandelen.

Tarieven

Wij controleren regelmatig onze tarieven en voorwaarden met andere aanbieders in de 
markt. Ons uitgangspunt hierbij is dat onze producten in de Top 5 staan. De collectieve 
voordelen zijn al in onze tarieven verrekend. Hiernaast hebben wij speciale afspraken 
voor ambtenaren voor onder meer auto-, arbeidsongeschiktheid- en zorgverzekeringen.

Particulier Klantteam
Oudezijds Voorburgwal 300
1012 GL Amsterdam

Postbus 58032, 
1040 HA, Amsterdam
Telefoonnummer: 020 251 0505 

e-mail: pkt@vga.amsterdam.nl
website: amsterdam.nl/vga

Contact

Het Particulier Klantteam is 24 uur per dag bereikbaar 
op telefoonnummer 

020 251 0505

Buiten kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur) is de telefoon 
doorgeschakeld naar Antwoord Service Nederland.

Contactgegevens VGA Verzekeringen


