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Digital Classroom Wft Zorgverzekering - Tabellen en informatie

Eigen bijdrage gebitsprothese
Percentages eigen bijdragen voor implantaatgedragen gebitsprothese:

• 8% eigen bijdrage voor de bovenkaak;

• 10% eigen bijdrage voor de onderkaak;

• 10% eigen bijdrage voor reparatie en/of rebasen (passend maken); en

• 17% eigen bijdrage voor een combinatie met een normale gebitsprothese.
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Declaratieformulier

Factuurnummer Zorgaanbieder Specificatie Bedrag

12345/12345 Huisarts Consult € 100,-

09876/09876 Ziekenhuis Behandeling € 250,-

1290-1290 Apotheek Medicijnen € 50,-

0921873465 Tandarts Behandeling ongeval € 9.000,-
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Artrose heup- of kniegewricht

De hoogte van uw vergoeding 
Vanuit uw aanvullende verzekering krijgt u twintig behandelingen vergoed.

Wat krijgt u vergoed?
• Oefentherapie onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut

Vanaf dertiende behandeling: aanvullende verzekering 
Na de eerste twaalf behandelingen krijgt u een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Het genoemde aantal 

behandelingen is een maximum. Krijgt u ook nog fysiotherapie voor andere aandoeningen, dan vallen deze ook 

onder dit maximum.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?
• U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering;

• U betaalt geen eigen bijdrage.
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Voorwaarden Zorgverzekeringen

Verplichtingen bij verhaal
a. Behulpzaamheid bij aansprakelijkheid van andere partijen (derden) 

Er kunnen zich omstandigheden, gebeurtenissen of ongevallen voordoen waardoor u, direct of later, zorg 

moet krijgen waarvan de kosten onder de dekking van uw zorgverzekering vallen. Als wij anderen voor deze 

kosten aansprakelijk kunnen stellen, moet u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden. Tevens moet u aangifte 

doen bij de politie, tenzij dit niet bijdraagt aan het verhaal door ons. U bent verplicht ons behulpzaam te zijn 

en alle informatie te verstrekken bij eventueel verhaal van de kosten.

b. Geen afspraken met andere partijen (derden) 

U mag geen afspraken maken of overeenkomsten sluiten met anderen (derden) - ook verzekeraars - die 

onze verhaalsmogelijkheden (kunnen) benadelen, tenzij wij u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming 

hebben gegeven.

c. Gevolgen bij niet meewerken 

Wij kunnen u aansprakelijk stellen voor alle schade en kosten die ontstaan als u niet meewerkt onze kosten 

te verhalen.

Aanvullende tandartsverzekering
Nieuw in de dekking van de aanvullende tandartsverzekeringen is de calamiteitendekking tand. Per ongeval bedraagt 

de vergoeding maximaal € 8.000,-. Naast de tandartskosten komen ook de kosten voor techniek en materiaal voor 

vergoeding in aanmerking. De behandeling moet plaatsvinden binnen een jaar na het ongeval, tenzij het noodzakelijk 

is om een (definitieve) behandeling uit te stellen. U heeft vooraf expliciet toestemming van ons nodig.
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Zorgverzekeringspakketten

Basismodule
Vrijwillig eigen risico Budget Natura Restitutie

€ 500,- € 60,- per maand € 70,- per maand € 80,- per maand

€ 400,- € 65,- per maand € 75,- per maand € 85,- per maand

€ 300,- € 70,- per maand € 80,- per maand € 90,- per maand

€ 200,- € 75,- per maand € 85,- per maand € 95,- per maand

€ 100,- € 80,- per maand € 90,- per maand € 100,- per maand

Geen vrijwillig eigen risico € 85,- per maand € 95,- per maand € 105,- per maand

Aanvullende modules
Aanvullende dekking Pakket A Pakket B Pakket C

Orthodontie Geen 75% max € 500,- 90% max € 900,-

Buitenland 100% Europa 100% Europa 100% Wereld

Brillen en contactlenzen Max € 35,- per glas/lens Max € 35,- per glas/lens Max € 35,- per glas/lens

Alternatieve geneesmiddelen Max € 250,- Max € 350,- Max € 500,-

Prijs per maand € 7,50 € 12,50 € 17,-

Tandartsmodule
Tandarts Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Pakket 4

Maximale dekking € 250,- € 300,- € 400,- € 500,-

Percentage vergoeding 90% 90% 90% 90%

Prijs per maand € 7,- € 8,- € 9,- € 10,-
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