
Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  1
Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.

Vergoedingenoverzicht 2019
Tand Goed, Tand Beter, Tand Best

Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke 
tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende 
redelijke marktprijs. Maakt u gebruik van gecontracteerde zorgaanbieders? Dan worden de kosten vergoed op basis van het 
tarief dat de zorgverzekeraar met de betrokken zorgaanbieders zijn overeengekomen. Voor de aanvullende verzekering kan sprake 
zijn van aangewezen, erkende of gecontracteerde zorg. Dit wordt aangegeven in dit vergoedingenoverzicht. Maakt u gebruik van 
niet-gecontracteerde, niet-erkende of niet-aangewezen zorgaanbieders? Houd er dan rekening mee dat u (een deel van) de nota zelf 
moet betalen.
 
Daar waar bij vergoedingen staat ‘per jaar’ bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.
 
Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de 
polisvoorwaarden voor meer informatie. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Bel 088 - 35 35 763.

Vergoedingenoverzicht 
Tandheelkunde

Tand Goed Tand Beter Tand Best

Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

tandheelkundige zorg 
met uitzondering van 
orthodontische zorg, algehele 
narcose en uitwendig bleken 
van tanden (inclusief techniek- 
en materiaalkosten)

80% tot maximaal € 250 
per jaar (100% voor 
periode controle (C11) en 
probleemgericht consult 
(C13)). De kosten van 
gebitsreiniging (M03) tot 
maximaal 60 minuten per jaar. 

80% tot maximaal € 500 
per jaar (100% voor 
periode controle (C11) en 
probleemgericht consult 
(C13)). De kosten van 
gebitsreiniging (M03) tot 
maximaal 60 minuten per jaar. 

80% tot maximaal € 1.000 
per jaar (100% voor 
periode controle (C11) en 
probleemgericht consult 
(C13)). De kosten van 
gebitsreiniging (M03) tot 
maximaal 60 minuten per jaar.

Orthodontische zorg

tot 18 jaar € 1.500 voor de hele looptijd 
van de verzekering

€ 2.500 voor de hele looptijd 
van de verzekering

vanaf 18 jaar € 500 voor de hele looptijd van 
de verzekering

€ 1.500 voor de hele looptijd 
van de verzekering

Calamiteitendekking Tand

tandheelkundige kosten 
na een ongeval (na 
toestemming1)

€ 10.000 per ongeval € 10.000 per ongeval € 10.000 per ongeval

1 voor deze zorg hebt u vooraf (in een aantal gevallen) toestemming nodig van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.
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