
VNT overzicht Zorgverzekeraars 2013*

• Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden 
ontleend.

• Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende 
polissen.

• Dit overzicht vermeldt alleen de vergoeding van consulten, dus niet 
van medicijnen.

Aevitae
Product Dekking
Plus   Max. € 300,-   p.jr; max. €  50,- per behandeling
Top   max. € 400,-  p.jr.; max.  € 50,- per behandeling 

Vip   100% tot max. € 500,- daarboven 70% tot max €750,-; max.  € 
50,- per behandeling 

Polisvoorwaarden     Aevitae  

Agis 
Product Dekking
Compleet Polis 2013   €40,- pd; max. € 350,- p.jr.    
Comfortpolis 2013   €40,- pd; max. € 500,- p.jr. 
Comfort Pluspolis 2013   €40,- pd; max. € 650,- p.jr.  
50+ Actiefpolis   €40,- pd; max. € 400,- p.jr. 
Gezinspolis   €40,- pd; max. € 350,- p.jr.    

Polisvoorwaarden    Agis     50     +     Actief     Polis      Agis     Gezinnenpolis   

De Amersfoortse
Product Dekking
Jongeren    100 % van consultprijs; max. € 150,- p.jr.    
Budget     75 % van consultprijs; max. € 150,- p.jr.    
Basis     75 % van consultprijs; max. € 250,- p.jr.    
Uitgebreid     75 % van consultprijs; max. € 500,- p.jr.    
Optimaal     75 % van consultprijs; max. €1.000,- p.jr.    
TotaalZorg     75 % van consultprijs; max. € 200,- p.jr.    
TotaalZorg Extra     75 % van consultprijs; max. € 250,- p.jr.    
Voor voorwaarden klik op product hierboven

Anderzorg
Product Dekking
AV Anderzorg Extra   80 % van consultprijs; max. € 400,- p.jr.    
AV Anderzorg Jong   80 % van consultprijs; max. € 200,- p.jr.

Polisvoorwaarden Anderzorg
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http://www.aevitae.com/
http://www.anderzorg.nl/
https://www.amersfoortse.nl/asset?id=sites/dav/content/Documents/Zorgverzekering-polisvoorwaarden-Aanvullende-verzekering-TotaalZorg-Extra-2013.pdf
https://www.amersfoortse.nl/asset?id=sites/dav/content/Documents/Zorgverzekering-polisvoorwaarden-Aanvullende-verzekering-TotaalZorg-2013.pdf
https://www.amersfoortse.nl/binaries/Ziektekosten_Polisvoorwaarden_AMF_Aanvulling_Uitgebreid_E2606353F_tcm33-62069.pdf
https://www.amersfoortse.nl/binaries/Ziektekosten_Polisvoorwaarden_Aanvulling_Optimaal_%20E26_064_101_tcm33-62067.pdf
https://www.amersfoortse.nl/binaries/Ziektekosten_Polisvoorwaarden_AMF_Aanvulling_Basis_E2606252F_tcm33-62064.pdf
https://www.amersfoortse.nl/binaries/Ziektekosten_Polisvoorwaarden_AMF_Aanvulling_Budget_E2612151F_tcm33-62065.pdf
https://www.amersfoortse.nl/zante/Pages/Public/Handler/PolisVoorwaarden.ashx?e=E2616378F
https://www.amersfoortse.nl/ondernemer/Paginas/default.aspx
http://www.agisweb.nl/dsresource?type=pdf&objectid=agisproductie:59036&versionid=&subobjectname=
http://www.agisweb.nl/dsresource?type=pdf&objectid=agisproductie:59038&versionid=&subobjectname=
http://www.agisweb.nl/dsresource?type=pdf&objectid=agisproductie:59039&versionid=&subobjectname=
http://www.agisweb.nl/
http://www.aevitae.com/cms_img/aevitae_aanvullende_verzekeringen.pdf


Avero     Achme  a   
Product Dekking
Juist voor Jou   max. € 40,- p.dag; max. € 250,- p.jr.
Beter voor Nu   max. € 40,- p.dag; Arts max €75,- p.dag. Max. 20 consulten p.jr. 
Start   max. € 40,- p.dag; max. € 440,- p.jr.
Extra   max. € 40,- p.dag; max. € 640,- p.jr.
Royaal   max. € 40,- p.dag; max. 16 consulten p.jr.
Excellent   max. € 40,- p.dag;  Arts max €60,- p.dag. Max. 20 consulten p.jr.

Polisvoorwaarden     Avero     Achmea      Juist voor Jou  Beter voor Nu

Azivo
Product Dekking

AV Top
max. € 25,- p.dag; max. € 425,- p.jr.

AV Top Extra
max. € 35,- p.dag; max. € 595,- p.jr.

Overzicht vergoedingen Azivo

AZVZ
Product Dekking
Aanvullende verzekering   75% tot max. € 475,- p.jr.    

Overzicht     vergoedingen     AZVZ  
Let op beperkte vergoeding! Raadpleeg de voorwaarden

CZ 
Product Dekking
Jongeren   max. € 30,- p.dag; max. € 200,- p.jr.    
50 Plus   max. € 40,- p.dag; max. € 350,- p.jr.    
Gezin   max. € 40,- p.dag; max. € 350,- p.jr.   
Basis   max. € 30,- p.dag; max. € 200,- p.jr.    
Plus   max. € 40,- p.dag; max. € 400,- p.jr.    
Top   max. € 40,- p.dag; max. € 600,- p.jr.    
Excellent   max. € 50,- p.dag; max. € 1,000,- p.jr. 
Supertop   max. € 50,- p.dag; max. € 1,000,- p.jr. 
Ideaal Pakket   max. € 40,- p.dag; max. € 230,- p.jr.

Voor voorwaarden klik op product hierboven
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https://appl.cz.nl/VoorwaardenVergoedingen/VoorwaardenVergoedingen.asp?Soort=OVZVO&OccSL=8000116&DatumGeldig=20130101
https://appl.cz.nl/VoorwaardenVergoedingen/VoorwaardenVergoedingen.asp?Soort=OVZVO&OccSL=8000111&DatumGeldig=20130101
https://appl.cz.nl/VoorwaardenVergoedingen/VoorwaardenVergoedingen.asp?Soort=OVZVO&OccSL=8000115&DatumGeldig=20130101
https://appl.cz.nl/VoorwaardenVergoedingen/VoorwaardenVergoedingen.asp?Soort=OVZVO&OccSL=8000105&DatumGeldig=20130101
https://appl.cz.nl/VoorwaardenVergoedingen/VoorwaardenVergoedingen.asp?Soort=OVZVO&OccSL=8000104&DatumGeldig=20130101
https://appl.cz.nl/VoorwaardenVergoedingen/VoorwaardenVergoedingen.asp?Soort=OVZVO&OccSL=8000103&DatumGeldig=20130101
https://appl.cz.nl/VoorwaardenVergoedingen/VoorwaardenVergoedingen.asp?Soort=OVZVO&OccSL=8000117&DatumGeldig=20130101
https://appl.cz.nl/VoorwaardenVergoedingen/VoorwaardenVergoedingen.asp?Soort=OVZVO&OccSL=8000113&DatumGeldig=20130101
https://appl.cz.nl/VoorwaardenVergoedingen/VoorwaardenVergoedingen.asp?Soort=OVZVO&OccSL=8000112&DatumGeldig=20130101
http://www.cz.nl/
http://www.azvz.nl/bestanden/547_Polisvoorwaarden%202013%20AV%20AZVZ.pdf
http://www.azvz.nl/?pagina=262&menu=23&GID=1
http://www.azivo.nl/web/file?uuid=39695701-9824-4d89-80bd-fee771d0912d&owner=de7b2b4f-fb46-4e2a-9bb8-f8952e25969f
http://www.azivo.nl/web/Consumenten.htm
http://www.averoachmea.nl/Particulier/Documents/Zorg%20particulier/D5778VoorwaardenBeterVoorNuZorgPlan.pdf
http://www.juistvoorjouzorgverzekering.nl/pdf/vergoedingen2013.pdf
http://www.averoachmea.nl/Particulier/Documents/Zorg%20particulier/D-3412VoorwaardenZorgPlan2012.pdf
http://www.averoachmea.nl/
http://www.averoachmea.nl/


Delta     Lloyd  
Product Dekking
Extra   max. € 40,- per behandeldag; max. € 250,- p.jr.    
Compleet    max. € 40,- per behandeldag; max. € 500,- p.jr.    
Comfort   max. € 45,- per behandeldag; max. € 1000,- p.jr.    
Top   max. € 50,- per behandeldag; max. € 1500,- p.jr.    
Brons   max. € 20,- per behandeldag; max. € 100,- p.jr.    
Zilver   max. € 25,- per behandeldag; max. € 200,- p.jr.    
Goud   max. € 35,- per behandeldag; max. € 400,- p.jr.    
Delta     Lloyd     ZekerPlus    max. € 50,- per behandeldag; max. € 500,- p.jr.    
Voor voorwaarden klik op product hierboven

De     Friesland  
Product
Standaard   Max €.50,- p.dag; max. €250,- p.jr. Shiatsu max. €25,- pd
Extra   Max €.50,- p.dag; max. €500,- p.jr. Shiatsu max. €25,- pd
Optimaal   Max €.50,- p.dag; max. €750,- p.jr. Shiatsu max. €25,- pd
Excellent   Max €.50,- p.dag; max. €1.000,- p.jr. Shiatsu max. €25,- pd
Student   80% max. €200,- p.jr. Incl geneesmiddelen
55     Plus    Max €.50,- p.dag; max. €1.000,- p.jr. Shiatsu max. €25,- pd
Voor voorwaarden klik op product hierboven

DITZO
Product Dekking
Zorgbeter   max. € 35,- p.dag; max. € 150,- p.jr.    
Zorgbest   max. € 35,- p.dag; max. € 300,- p.jr.

Overzicht vergoedingen DITZO
Let op beperkte vergoeding! Raadpleeg de voorwaarden

FBTO
Product Dekking
AV +Module Alternatieve geneeswijzen   max. € 35,- per consult; max. € 500,- p.jr.    
AV +Module Alternatieve geneeswijzen   max. € 35,- per consult; max. € 750,- p.jr.    

Voorwaarden     aanvullende     modules     FBTO  
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javascript:openPDF('http://www.welkombij.fbto.nl/PDF/zorg/FBTOZorgverzekeringVoorwaardenaanvullendemodules.pdf');
http://www.fbto.nl/
https://www.ditzo.nl/zorgverzekering
http://www.defriesland.nl/Images/DFZ813%20AV%2055%20Plus%202012%20def-3407.pdf
http://www.defriesland.nl/Images/DFZ807%20AV%20Student%202012%20def-3414.pdf
http://www.defriesland.nl/Images/AV-Excellent2013-DFZ812-3409.pdf
http://www.defriesland.nl/Images/AV-Budget-Standaard-Extra-Optimaal-2013-DFZ811-3413.pdf
http://www.defriesland.nl/Images/AV-Budget-Standaard-Extra-Optimaal-2013-DFZ811-3413.pdf
http://www.defriesland.nl/Images/AV-Budget-Standaard-Extra-Optimaal-2013-DFZ811-3413.pdf
http://www.defriesland.nl/consumenten/default.aspx
http://www.deltalloyd.nl/images/6701441_delta-Lloyd-zekerplus_overzicht_tcm48-145422.pdf
http://www.deltalloyd.nl/images/6301532_delta-lloyd-goud_overzicht_tcm48-145434.pdf
http://www.deltalloyd.nl/images/6301531_delta-lloyd-zilver_overzicht_tcm48-145431.pdf
http://www.deltalloyd.nl/images/6700107_delta-lloyd-top_overzicht_tcm48-145449.pdf
http://www.deltalloyd.nl/images/6700106_delta-lloyd-comfort_overzicht_tcm48-145444.pdf
http://www.deltalloyd.nl/images/6700105_delta-lloyd-compleet_overzicht_tcm48-145441.pdf
http://www.deltalloyd.nl/images/6700104_delta-lloyd-extra_overzicht_tcm48-145439.pdf
http://www.deltalloyd.nl/prive/index.jsp


De     Goudse  
Product Dekking
Basis   Max. € 50,- per consult; max. € 300,- p.jr.    
Uitgebreid   Max. € 50,- per consult; max. € 400,- p.jr.    
Totaal   100%; max. € 500,- p.jr.    

Top   100%; max. € 600,- p.jr.    

Voorwaarden     De     Goudse  

IAK *
Product Dekking
Jong   Max. €200,- p.jr. Incl geneesmiddelen
Compact   Naar keuze max. €100,-,  €250,-of €400,-  p.jr.
Compleet Pakket   Naar keuze max. €400,-,  €550,-of €600,-  p.jr.
Extra compleet pakket   Naar keuze max. €650,-,  €750,-of €850,-  p.jr.
Comfort Pakket   max. €750,- p.jr.

Voorwaarden     IAK  

Interpolis
Product Dekking
Zorg Actief 1 ster   max. € 40,- p.dag; max. € 240,- p.jr.    
Zorg Actief 2 sterren   max. € 40,- p.dag; max. € 440,- p.jr.    
ZorgActief  3 sterren   max. € 40,- p.dag; max. € 640,- p.jr.    
ZorgActief  4 sterren   max. € 40,- p.dag; max. € 840,- p.jr.    

Polisvoorwaarden Interpolis

IZA (VGZ) *
Product Dekking
IZA Basic   max. € 29,00 per consult; max. € 145,- p.jr.
IZA Classic   max. € 29,00 per consult; max. € 290,- p.jr.
IZA Perfect   max. € 29,00 per consult; max. € 340,- p.jr.

Voorwaarden     IZA  

IZZ (VGZ) *
Product Dekking
Extra 1   100 % van consultprijs; max. € 200,- p.jr.    
Extra 2   100 % van consultprijs; max. € 200,- p.jr.    
Extra 3   100 % van consultprijs; max. € 500,- p.jr.    

Voorwaarden     IZZ  
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http://www.izz.nl/repository/documenten/2013/d1100-izz-voorwaarden-natura-2013.pdf
http://www.izz.nl/werknemers/
http://www.iza.nl/repository/documenten/2013/d3103-iza-voorwaarden-anvullend.pdf
http://www.iza.nl/Particulieren/
http://www.interpolis.nl/images/Voorwaarden%20ZorgActief%202013_tcm163-168100.pdf
http://zorg.interpolis.nl/
https://www.iak.nl/Zorg/~/media/Files/Zorg/2013/Vergoedingenoverzichten/Vergoedingenoverzicht_pIAK_Uniek_01-2013.pdf
https://www.iak.nl/Zorg
http://www.goudse.nl/tl_files/content_resources/Voorwaarden-Zorg-en-tandartsverzekeringen-2013-(1686).pdf
http://www.goudse.nl/uw-gezondheid.html


Kiemer
AV Femke max. € 50,- p.dag; max. € 500,- p.jr.
AV Ayla max. € 50,- p.dag; max. € 1.000,- p.jr.

Voorwaarden KIEMER

Menzis 
Product Dekking

JongerenVerzorgd   80% van consultprijs; max. € 200,- p.jr.
ExtraVerzorgd 1   80% van consultprijs; max. € 50,- p.jr. 
ExtraVerzorgd 2   80% van consultprijs; max. € 300,- p.jr. 
ExtraVerzorgd 3   80% van consultprijs; max. € 500,- p.jr. 
ExtraVerzorgd 4   80% van consultprijs; max. € 625,- p.jr. 

Vergoedingenoverzicht     Menzis  

National Academic
Product Dekking
AV 1   80% van max € 50,- consultprijs; max. € 200,- p.jr.
AV 2    max € 50,- consultprijs; max. € 500,- p.jr.

AV 3
  100% van max € 50,- consultprijs; max. € 500,- p.jr.+70%
  boven € 500,- tot max. €750,-

Voorwaarden     National     
Academic

OHRA     
Product Dekking
Jongeren zorgverzekering   max €45 p. dag; max. € 250,- p.jr.
Aanvullend   max €45 p. dag;max. € 250,- p.jr.    
Extra Aanvullend   max €45 p. dag; max. € 500,- p.jr.    
Uitgebreid   max €45 p. dag; max. € 750,- p.jr.    
Extra Uitgebreid   max €45 p. dag; max. € 1.000,- p.jr.    
Uitgebreid Vitaal   max €45 p. dag; max. € 1.000,- p.jr.    
Compleet   max €45 p. dag; max. € 1.500,- p.jr.    
Zelfverzekerd Compact   max €45 p. dag;max. € 250,- p.jr. 
Zelfverzekerd Compleet   max €45 p. dag;max. € 500,- p.jr. 

Polisvoorwaarden OHRA

ONVZ 
Product Dekking
Optifit   max. € 65,- p.dag; max. € 250,- p.jr.
Topfit   max. € 65,- p.dag; max. € 500,- p.jr.
Superifit   max. € 65,- p.dag; max. € 500,- p.jr.

Polisvoorwaarden     ONVZ  
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http://www.ohra.nl/zorgverzekering/documenten/polisvoorwaarden-zorgverzekering.jsp
http://www.nationalacademic.nl/sites/default/files/downloads/national_academic_polisvoorwaarden_aanvullend_zorgverzekering_2013.pdf
http://www.nationalacademic.nl/sites/default/files/downloads/national_academic_polisvoorwaarden_aanvullend_zorgverzekering_2013.pdf
http://www.onvz.nl/ONVZ/documenten/2013/polisvoorwaarden/onvz-polisvoorwaarden-2013.pdf
http://www.onvz.nl/
http://www.ohra.nl/
http://www.nationalacademic.nl/
http://www.menzis.nl/web/file?uuid=c79b57ba-b4e4-4ee0-8683-cd96d0dcdaaf&owner=b4caa969-40be-439a-a1a1-ade76008d69f
http://www.menzis.nl/web/Zorgverzekering.htm
http://www.kiemer.nl/Images/Polisvoorwaarden%20Aanvullende%20Verzekeringen%202013-12389.pdf
http://www.kiemer.nl/consumenten/default.aspx


OZF 
Product Dekking
AV Compact   max. € 40,- p.dag; max. € 200,- p.jr.
AV Royaal   max. € 50,- p.dag; max. € 500,- p.jr.

Polisvoorwaarden     OZF  

PNO
Product Dekking
PNO Be Young   max. € 100,- per jaar
PNO Budget   max. € 250,- per jaar
PNO Extra   max. € 350,- per jaar
PNO Compleet   max. € 600,- per jaar

Vergoedingswijzer     PNO  

Promovendum
Product Dekking
AV primair 80 % max. 100 pp pj max. 30 per consult

AV royaal 80% max. 200 pp pj max. 30 per consult

AV optimal 80% max. 500 pp pj max. 30 per consult

AV excellent 100% max. 500 pp pj; 70% boven 500 tot max. €750,- 
max. 30 per consult

Voorwaarden Promovendum

Take Care Now
Product Dekking
T@KE 2   max. € 350,- p.jr. Max. € 40,- per dag
T@KE 3   max. € 500,- p.jr. Max. € 40,- per dag

Voorwaarden     aanvullend     Takecarenow  

Turien & Co
Product Dekking
Primair Polis   max. € 250,- p.jr.    
Prima Polis   max. € 500,- p.jr.    
Privilege Polis   max. € 1000,- p.jr.
Jong   max. € 200,- p.jr.
Gezin   max. € 300,- p.jr.    
Vitaal   max. € 300,- p.jr.    
Fit&Vrij (VGZ)   Valt binnen zorgtegoed op polis. Deze is €.1.000,-

Beter     Voor     Nu     (Avero)    max. € 40,- p.dag; Arts max €75,- p.dag. Max. 20 consulten p.jr. 

Juist     Voor     Jou   (Avero)   max. € 40,- p.dag; max. € 250,- p.jr.

Voorwaarden     Turien  

©VNT 01-01-2013                        Overzicht zorgverzekeraars 2013 6.

http://www.turien.nl/voorwaarden-documenten
http://www.turien.nl/downloads/JuistVoorJouVoorwaarden2012.pdf
http://www.turien.nl/producten-particulier/zorg/zorg-32
http://www.takecarenow.nl/Zorgverzekering/Polisvoorwaarden
http://www.takecarenow.nl/
http://www.promovendum.nl/voorwaarden
http://www.promovendum.nl/
https://www.pnozorg.nl/dekkingsoverzicht
http://www.pnozorg.nl/
http://www.ozf.nl/particulier/Downloadlijst/Voorwaarden%202013/OZF%20Zorgpolis%20en%20Aanvullende%20verzekeringen/OZF%20Zorgpolis%20en%20Aanvullende%20verzekeringen%202013.pdf
http://www.ozf.nl/particulier/Pages/home.aspx


UMC Zorgverzekering
Product Dekking
UMC Top   max. € 29,- per consult; max. € 340,- p.jr.

Vergoedingenoverzicht     UMC  

Unive (VGZ)*
Product Dekking
Jong   max. € 200,- p.jr.
Fit&Vrij   Onderdeel van pakket € 1.000,- vrij te besteden
Gezin   max. € 300,-  p.jr.
Vitaal   max. € 300,-  p.jr.
Goed   max. € 300,-  p.jr.
Beter   max. € 500,-  p.jr.
Best   max. € 800,-  p.jr.

Vergoedingenoverzicht     Univé  

Vegapolis
Product Dekking
Compleet Polis 2013   €40,- pd; max. € 350,- p.jr.    
Comfortpolis 2013   €40,- pd; max. € 500,- p.jr. 
Comfort Pluspolis 2013   €40,- pd; max. € 650,- p.jr.  
Gezinnenpolis   €40,- pd; max. € 350,- p.jr. 
50+ Actief   €40,- pd; max. € 400,- p.jr.    
Extra       max. € 50,- per behandeldag; max. € 250,- p.jr.
Compleet   max. € 50,- per behandeldag; max. € 500,- p.jr.
Comfort   max. € 50,- per behandeldag; max. € 1.000,- p.jr.
Top       max. € 50,- per behandeldag; max. € 1500,- p.jr.
Zilver   max. € 25,- per behandeldag; max. € 200,- p.jr.

Polisvoorwaarden          Agis 50 + Actief Polis     Agis Gezinnenpolis

VGZ
Product Dekking
Jong   max. € 200,- p.jr.
Fit&Vrij   Onderdeel van pakket € 1.000,- vrij te besteden
Gezin   max. € 300,-  p.jr.
Vitaal   max. € 300,-  p.jr.
Goed   max. € 300,-  p.jr.
Beter   max. € 500,-  p.jr.
Best   max. € 800,-  p.jr.

Vergoedingenoverzicht VGZ

VVAA 
Product Dekking
Optimaal   max. € 65,- p.consult p.dag; max. € 250,- p.jr.
Top   max. € 65,- p.consult p.dag; max. € 500,- p.jr.
Excellent   max. € 65,- p.consult p.dag: max. € 500,- p.jr.

Voorwaarden     VVAA  
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http://admin.vvaa.nl/sites/default/files/vvaa-zorgverzekering-2013-vergoedingsoverzicht.pdf
http://www.vvaa.nl/
http://www.vgz.nl/sitecollectiondocuments/2013/d0356-vgz-vergoverzichtweb.pdf
http://www.vgz.nl/
http://www.agisweb.nl/dsresource?type=pdf&objectid=agisproductie:59036&versionid=&subobjectname=
http://www.agisweb.nl/dsresource?type=pdf&objectid=agisproductie:59038&versionid=&subobjectname=
http://www.agisweb.nl/dsresource?type=pdf&objectid=agisproductie:59039&versionid=&subobjectname=
http://www.deltalloyd.nl/images/6301531_delta-lloyd-zilver_overzicht_tcm48-145431.pdf
http://www.deltalloyd.nl/images/overzicht_aanvullend-top-uitgebreid_tcm48-124150.pdf
http://www.deltalloyd.nl/images/6700107_delta-lloyd-top_overzicht_tcm48-145449.pdf
http://www.deltalloyd.nl/images/6700105_delta-lloyd-compleet_overzicht_tcm48-145441.pdf
http://www.deltalloyd.nl/images/6700104_delta-lloyd-extra_overzicht_tcm48-145439.pdf
http://www.vegapolis.nl/
http://www.unive.nl/CMSFiles/unive/brochures/D8136_201110_Vergoedingenoverzicht_2012_Unive.pdf
http://www.unive.nl/
http://www.umczorgverzekering.nl/repository/documenten/2013/d4070-umc-vergoedingenoverzicht.pdf
http://www.umczorgverzekering.nl/verzekerden/zorgverzekering/zorgverzekering/


Zilveren     Kruis     Achmea  
Product Dekking
Beter Af Plus Polis 1 ster   max. € 40,- p.dag; max. € 240,- p.jr.
Beter Af Plus Polis 2 sterren   max. € 40,- p.dag; max. € 440,- p.jr.    
Beter Af Plus Polis 3 sterren   max. € 40,- p.dag; max. € 640,- p.jr.    
Beter Af Plus Polis 4 sterren   max. € 40,- p.dag; max. € 840,- p.jr.    

Voorwaarden     Zilveren     Kruis  

Zorg     en     Zekerheid   
Product Dekking (uitsluitend voor Acupunctuur, Homeopathie en Shiatsu)

AV-Basis
AV-Sure
AV-Standaard

Tot maximaal €250,00 (voor behandeling 100%, maximaal

€25,00 per dag en voor geneesmiddelen 50%)
AV-Top 
AV-GeZZin 
AV-Plus

Tot maximaal €460,00 (voor behandeling 100%, maximaal

€40,00 per dag en voor geneesmiddelen 75%)

AV-Totaal
Tot maximaal €600,00 (voor behandeling 100%, maximaal

€40,00 per dag en voor geneesmiddelen 100%)

Voorwaarden     Zorg     en     Zekerheid  

Alle VNT-therapeuten zijn bij één of meerdere koepelorganisatie 
aangesloten (KAB, RBNG of SRBAG). Wij adviseren om dit na te vragen bij 
de betreffende therapeut.

*De zorgverlener dient te zijn vermeld in de Zorggids om voor vergoeding 
in aanmerking te komen.

S.E.& O
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http://www.zorgenzekerheid.nl/web/file?uuid=0467d183-3d5b-46d1-b4c1-4387f359b273&owner=67c716a4-feed-4531-926d-68ebd9cc2548&contentid=148&elementid=146434
http://www.zorgenzekerheid.nl/
http://www.zilverenkruis.nl/consumenten/Downloadlijst/Voorwaarden%20en%20vergoedingenoverzichten/Beter%20Af%20Polis/Vergoedingenoverzicht_Beter_Af_Polis.pdf
http://www.zilverenkruis.nl/consumenten/Pages/index.aspx
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