
                                                                                                                                           
Hoofddorp, 2 april 2021 

Betreft: uitnodiging webinar: “De Anw-hiaatverzekering voor ambtenaren en 

universiteitsmedewerkers – iets voor u?” 

Beste heer, mevrouw, 

Denkt u wel eens na over de gevolgen voor het inkomen van uw partner als u komt te overlijden? Een 

Anw-hiaatverzekering vult het inkomen van uw partner aan na uw overlijden. Uw werkgever heeft met 

elipsLife een overeenkomst afgesloten voor een collectieve Anw-hiaatverzekering. Deze 

overeenkomst biedt u de kans om eenvoudig en met aantrekkelijke voorwaarden een Anw-

hiaatverzekering af te sluiten. Dit kan tot 1 juni 2021 zonder medische vragen.  

elipsLife organiseert voor u en uw collega’s een aantal korte webinars om u alles te vertellen over de 

Anw-hiaatverzekering van elipsLife. Tijdens de webinars is er ook gelegenheid om vragen te stellen. 

Neemt u al deel aan de Anw-hiaatverzekering, maar heeft u nog vragen? Ook dan kunt een webinar 

bijwonen.  

U woont de online-sessie eenvoudig bij tijdens de (werk-)dag. Na 30 minuten weet u alles over de 

Anw-hiaatverzekering van elipsLife.  

U kunt kiezen bij welke online-sessie u aanschuift: 

Dag tijdstip  

Maandag 19 april 09.30 - 10.00 16.00 – 16.30 

Dinsdag 20 april 09.30 - 10.00 16.00 – 16.30 

Donderdag 22 april 09.30 - 10.00 16.00 – 16.30 

 

Het programma van het webinar voor werknemers: “De Anw-hiaatverzekering voor ambtenaren 

en universiteitsmedewerkers – iets voor u?” 

 Eerste 15 minuten: inleiding door Joost de Visser, Senior Sales Manager bij elipsLife 

 Vervolg 15 minuten: beantwoorden van vooraf ingestuurde of live vragen en afronding 

Wilt u aanschuiven? Meldt u dan aan: 

1. Stuur vóór 16 april een e-mail naar anwvoorambtenaren@elipslife.com. 

2. Vermeld in uw e-mail de dag en het tijdstip dat u wilt deelnemen. 

3. U ontvangt van elipsLife een e-mail met uitleg en de link om deel te kunnen nemen. 

Nieuwsgierig geworden? Kijk alvast naar onze korte animatiefilm op 

https://www.elipslife.com/nl/nld/Solutions/Products/ANW/ANW-Hiaat-Ambtenaren. Hier vindt u ook de 

brochure (met tariefbijlage) en de polisvoorwaarden. Heeft u al vragen die u aan bod wilt laten komen, 

stuur deze dan voor de sessie naar ons toe via: anwvoorambtenaren@elipslife.com. 

We hopen u digitaal te ontmoeten op 19, 20 of 22 april! 

elipsLife 

Joost de Visser 

Senior Sales Manager 

joost.devisser@elipslife.com 

 

 


