
 
 

Verzekeraar 

Aanvullend 

Pakket 

Verg. 

% 

Max. 

vergoed  

 -ing 

Pakket  premie   2

013 

Basis   premi

e   

Trans 

paran

-tie 

*2 

Max. 

netto 

vergoedi

ng *3 

Opmerkingen bij 

tandarts verzeker

ing 

Uitzo

n-der-

ingen 

Toelichting             uitzonderingen  

           

Aevitae Tandarts 

250 

100

% 

€ 250 € 12.95 € 107.95 

 

€ 95  

 

Geen vergoeding voor implantaten 

en extern bleken 

Aevitae Tandarts 

350 

100

% 

€ 350 € 19.91 € 107.95 

 

€ 111  

 

Geen vergoeding voor implantaten 

en extern bleken 

Aevitae Tandarts 

750 

100

% 

€ 750 € 29.16 € 107.95 

 

€ 400 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing 
 

Geen vergoeding voor implantaten 

en extern bleken 

Aevitae Tandarts 

1250 

100

% 

€ 1,250 € 36.25 € 107.95 

 

€ 815 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing 
 

Geen vergoeding voor implantaten 

en extern bleken 

Aevitae Tandarts 

1750 

100

% 

€ 1,750 € 45.86 € 107.95 

 

€ 1,200 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing 
 

Geen vergoeding voor implantaten 

en extern bleken 

Agis Tand 

Compact 

75% € 250 € 14.25 € 108.25 

 

€ 79   Vergoeding van consulten, 

mondhygiëne, preventie 100%. 

Bleken wordt niet vergoed. 

Agis Tand 

Compleet 

75% € 500 € 24.50 € 108.25 

 

€ 206   Vergoeding van consulten, 

mondhygiëne, preventie 100%. 

Bleken wordt niet vergoed. 

Agis Tand 

Comfort 

75% € 1,000 € 32.50 € 108.25 

 

€ 610 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing 

 Vergoeding van consulten, 

mondhygiëne, preventie 100%. 

Bleken wordt niet vergoed, extra 

vergoeding bij trauma. 



 
 

Avéro 

Achmea 

T Start 75% € 225 € 16.00 € 109.25  € 33   Vergoeding van consulten, 

mondhygiëne, preventie en vullen 

100% 

Avéro 

Achmea 

T Extra 75% € 450 € 20.80 € 109.25 

 

€ 200 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing 

 Vergoeding van consulten, 

mondhygiëne, preventie en vullen 

100% 

Avéro 

Achmea 

T Royaal 75% € 900 € 31.65 € 109.25 

 

€ 520 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing 

 Vergoeding van consulten, 

mondhygiëne, preventie en vullen 

100% 

Avéro 

Achmea 

T 

Excellent 

100

% 

€ 1,150 € 40.00 € 109.25 

 

€ 670 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing 

 Duidelijke voorwaarde, geen 

vergoeding bleken 

Azivo AV Basis 80% € 125 € 11.00 € 108.00  n.v.t Verzekeringspak

ket 
 

Sommige codes worden vergoed tot 

100%. Heel veel codes worden niet 

vergoed! 

Azivo AV Top 80% € 500 € 32.05 € 108.00  n.v.t Verzekeringspak

ket 
 

Sommige codes worden vergoed tot 

100%. Heel veel codes worden niet 

vergoed! 

Azivo AV 

TopExtra 

80% € 880 € 62.35 € 108.00  n.v.t Verzekeringspak

ket 
 

Sommige codes worden vergoed tot 

100%. Heel veel codes worden niet 

vergoed! 

CZ Tandarts 75% € 450 € 17.55 € 105.60 

 

€ 239   Controle wordt tot 100% vergoed. 

CZ Uitgebrei

de 

Tandarts 

75% € 1,150 € 32.30 € 105.60 

 

€ 762 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing 

 Controle wordt tot 100% vergoed. 



 
 

De 

Amersfoor

tse 

Tandarts 

Basis 

100

% 

€ 250 € 13.90 € 109.50 

 

€ 83   75% vergoeding bij kronen, 

bruggen, implantaten 

De 

Amersfoor

tse 

Tandarts 

Jongeren 

75% € 450 € 9.50 € 109.50 

 

€ 336 Van 18 tot 31 

jaar 

 75% vergoeding bij kronen, 

bruggen, implantaten 

De 

Amersfoor

tse 

Tandarts 

Uitgebrei

d 

100

% 

€ 750 € 29.85 € 109.50 

 

€ 392   75% vergoeding bij kronen, 

bruggen, implantaten 

De 

Amersfoor

tse 

Tandarts 

Optimaal 

100

% 

€ 1,500 € 36.00 € 109.50 

 

€ 1,068 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing 

 75% vergoeding bij kronen, 

bruggen, implantaten 

De 

Friesland 

ZV 

AV Tand 

Standaard 

80% € 250 € 10.75 € 106.90  € 121 Grote 

verschillen 

tussen 

pakketten. 

 100% consulten, preventie, 

vullingen en verdovingen 

De 

Friesland 

ZV 

AV Tand 

Extra 

80% € 500 € 17.95 € 106.90  € 285 Grote 

verschillen 

tussen 

pakketten. 

 

Geen vergoeding Tandtechniek! 

100% vergoeding consulten, 

preventie, vullingen en 

verdovingen. 

De 

Friesland 

ZV 

AV Tand 

Optimaal 

80% € 1,000 € 27.95 € 106.90  € 665 Grote 

verschillen 

tussen 

pakketten. 

 100% consulten, preventie, 

vullingen en verdovingen. 

Orthodontie tot 750,00 euro 

Delta-lloyd TandenGa

af 250 

100

% 

€ 250 € 16.65 € 104.11 

 

€ 50   Duidelijke voorwaarde, geen 

vergoeding bleken. 

Delta-lloyd TandenGa

af 500 

100

% 

€ 500 € 25.69 € 104.11 

 

€ 192   Duidelijke voorwaarde, geen 

vergoeding bleken. 



 
 

Delta-lloyd TandenGa

af 1.000 

100

% 

€ 1,000 € 39.69 € 104.11 

 

€ 524 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing 

 Duidelijke voorwaarde, geen 

vergoeding bleken. 

Delta-lloyd TandenGa

af 1.500 

100

% 

€ 1,500 € 55.98 € 104.11 

 

€ 828 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing 

 Duidelijke voorwaarde, geen 

vergoeding bleken. 

Ditzo Tandgoed 75% € 250 € 9.25 € 98.50 

 

€ 139   Duidelijke voorwaarde. Extra 

vergoeding bij ongeval 

Ditzo Tandbete

r 

100

% 

€ 250 € 12.50 € 98.50 

 

€ 100   Duidelijke voorwaarde. Extra 

vergoeding bij ongeval 

Ditzo Tandbest 100

% 

€ 500 € 23.50 € 98.50 

 

€ 218   Duidelijke voorwaarde. Extra 

vergoeding bij ongeval 

DSW AV 

Standaard 

100

% 

*1 € 18.75 € 102.50 

 

n.v.t Verzekeringspak

ket 
 

Sommige codes worden vergoed tot 

een maximum bedrag. 

Bijvoorbeeld: tandsteen tot max 

13,20, foto's: 30,70 etc. Zeer veel 

negatieve uitzonderingen, zie 

polisvoorwaarden 

DSW AV 

Student 

100

% 

*1 € 13.25 € 102.50 

 

n.v.t Verzekeringspak

ket 
 

Sommige codes worden vergoed tot 

een maximum bedrag. 

Bijvoorbeeld: tandsteen tot max 

13,20, foto's: 30,70 etc. Zeer veel 

negatieve uitzonderingen, zie 

polisvoorwaarden 

DSW AV Top 100

% 

*1 € 31.25 € 102.50 

 

n.v.t Verzekeringspak

ket 
 

Sommige codes worden vergoed tot 

een maximum bedrag. 

Bijvoorbeeld: tandsteen tot max 

13,20, foto's: 46,00 Etc.  



 
 

Energiek TandExtr

a 

80% € 250 € 8.50 € 105.00 

 

€ 148  

 

Alle codes worden vergoed. 

Energiek TandPlus 80% € 500 € 16.00 € 105.00 

 

€ 308  

 

Alle codes worden vergoed. 

Energiek TandTop 80% € 1,000 € 25.00 € 105.00 

 

€ 700 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing 
 

Alle codes worden vergoed. 

FBTO 250 100

% 

€ 250 € 12.75 € 96.75 

 

€ 97  

 

Alle codes worden vergoed. 

FBTO 500 100

% 

€ 500 € 21.51 € 96.75 

 

€ 242  

 

Alle codes worden vergoed. 

FBTO 750 100

% 

€ 750 € 36.03 € 96.75 

 

€ 318  

 

Alle codes worden vergoed. 

IAK 350 80% € 350 € 18.00 € 102.55 

 

€ 134  

 

Alle codes worden vergoed! 

Controles, mondhygiene, vullingen 

en extracties 100% 

IAK 950 80% € 950 € 29.00 € 102.55 

 

€ 602  

 

Alle codes worden vergoed! 

Controles, mondhygiene, vullingen 

en extracties 100% 

IAK 1900 80% € 1,900 € 49.50 € 102.55 

 

€ 1,306 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing 
 

Alle codes worden vergoed! 

Controles, mondhygiene, vullingen 

en extracties 100% 

Interpolis GebitActi

ef 1 ster 

75% € 225 € 14.90 € 109.75  € 46 Premie kan 

goedkoper 

uitvallen bij 

leeftijd jonger 

dan 30 jaar 

 100% vergoeding voor consulten, 

preventie, vullingen en 

verdovingen. 



 
 

Interpolis GebitActi

ef 2 

sterren 

75% € 450 € 19.85 € 109.75  € 212 Premie kan 

goedkoper 

uitvallen bij 

leeftijd jonger 

dan 30 jaar 

 100% vergoeding voor consulten, 

preventie, vullingen en 

verdovingen. 

Interpolis GebitActi

ef 3 

sterren 

75% € 900 € 33.60 € 109.75  € 497 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing, 

Premie kan 

goedkoper 

uitvallen bij 

leeftijd jonger 

dan 30 jaar 

 100% vergoeding voor consulten, 

preventie, vullingen en 

verdovingen. 

Interpolis GebitActi

ef 4 

sterren 

100

% 

€ 1,150 € 50.35 € 109.75 

 

€ 546 Acceptatie 

voorwaarden 

van toepassing. 

Premie kan 

goedkoper 

uitvallen bij 

leeftijd jonger 

dan 30 jaar. 

 

Duidelijke voorwaarde. Extra 

vergoeding bij ongeval 

IZA Basic 80% € 250 € 18.25 € 108.25 

 

€ 31 Pakketverzekeri

ng, 

ingewikkelde 

tandheelkundig

e verzekering 

 

Complexe verzekering, veel codes 

worden gemaximaliseerd, voor 

sommige geldt geen vergoeding 

IZA Classic 80% *1 € 39.45 € 108.25 

 

n.v.t Pakketverzekeri

ng, 

ingewikkelde 

tandheelkundig

e verzekering 

 

Complexe verzekering, veel codes 

worden gemaximaliseerd, voor 

sommige geldt geen vergoeding 



 
 

IZA Perfect 100

% 

*1 € 69.25 € 108.25 

 

n.v.t Pakketverzekeri

ng, 

ingewikkelde 

tandheelkundig

e verzekering 

 

Complexe verzekering, veel codes 

worden gemaximaliseerd, voor 

sommige geldt geen vergoeding 

IZZ IZZ Zorg 100

% 

€ 250 € 20.00 € 107.50  n.v.t Pakket, let op 

tandheelkunde 

veel minder 

vergoed dan 

2012 

 

Zeer uitgeklede polis vergeleken 

met 2012 

IZZ IZZ Zorg + 

1 

100

% 

€ 450 € 34.00 € 107.50  n.v.t Pakket, let op 

tandheelkunde 

veel minder 

vergoed dan 

2012 

 

Zeer uitgeklede polis vergeleken 

met 2012 

IZZ IZZ Zorg + 

2 

100

% 

€ 450 € 48.00 € 107.50  n.v.t Pakketverzekeri

ng 
 

1000 euro extra vergoeding voor 

kronen en tandvlees behandelingen 

IZZ IZZ Zorg + 

3 

100

% 

€ 750 € 66.00 € 107.50  n.v.t Pakketverzekeri

ng 
 

1500 euro extra vergoeding voor 

kronen en tandvlees behandelingen 

Menzis Jongeren 

Verzorgd 

80% *1 € 16.55 € 106.00  n.v.t Voordeel van 

een Menzis 

verzekering zit 

in het weglaten 

van maximum 

vergoeding 

 

Zeer veel codes worden niet 

vergoed. Complex product. 

Controles 100% vergoeding 

Menzis Tand-

Verzorgd 

1 

80% *1 € 9.10 € 106.00  n.v.t Zie boven 

 

Zeer veel codes worden niet 

vergoed. Complex product. 

Controles 100% vergoeding 

  



 
 

Menzis Tand-

Verzorgd 2 

80% *1 € 

16.95 

€ 

106.00 

 n.v.t Voordeel van een Menzis verzekering 

zit in het weglaten van maximum 

vergoeding 
 

Zeer veel codes worden niet 

vergoed. Complex product. 

Controles 100% vergoeding 

Menzis Tand-

Verzorgd 3 

80% *1 € 

34.00 

€ 

106.00 

 n.v.t Voordeel van een Menzis verzekering 

zit in het weglaten van maximum 

vergoeding 
 

Dit pakket is fors uitgekleed 

ten opzicht van 2012. Zeer veel 

codes worden niet vergoed. 

Complex product. Controles 

100% vergoeding 

OHRA Tandgaaf 

250 

100% € 250 € 

15.59 

€ 

106.69 
 

€ 63  

 

Alle codes worden vergoed, 

extern bleken niet. 

OHRA Tandgaaf 

500 

100% € 500 € 

27.29 

€ 

106.69 
 

€ 173  

 

Alle codes worden vergoed, 

extern bleken niet. 

OHRA Tandgaaf 

750 

100% € 750 € 

39.99 

€ 

106.69 
 

€ 270 Acceptatie voorwaarden van 

toepassing 
 

Alle codes worden vergoed, 

extern bleken niet. 

ONVZ Tandfit A 75% € 250 € 

11.27 

€ 

107.31 
 

€ 115 Basisverzekering bij ONVZ verplicht 

 

Alle codes worden vergoed. 

Controles en preventie 100% 

vergoed. Extra vergoeding bij 

ongeval. 

ONVZ Tandfit B 75% € 750 € 

25.48 

€ 

107.31 
 

€ 444 Basisverzekering bij ONVZ verplicht 

 

Alle codes worden vergoed. 

Controles en preventie 100% 

vergoed. Extra vergoeding bij 

ongeval. 

ONVZ Tandfit C 75% € 

1,500 

€ 

33.81 

€ 

107.31 
 

€ 

1,094 

Acceptatie voorwaarden van 

toepassing, Basisverzekering bij 

ONVZ verplicht 
 

Alle codes worden vergoed. 

Controles en preventie 100% 

vergoed. Extra vergoeding bij 

ongeval. 

ONVZ Tandfit D 100% € 

1,500 

€ 

37.73 

€ 

107.31 
 

€ 

1,047 

Acceptatie voorwaarden van 

toepassing, en topfit pakket moet  
 

Alle codes worden vergoed. 

Extra vergoeding bij ongeval. 



 
 

OZF 

Achmea 

Tand 

Compact 

75% € 225 € 

14.90 

€ 

109.00 
 

€ 46 Tarieven leeftijds afhankelijk (50 

jaar als uitgangspunt tarieven) 

 Consulten, mondhygiëne, 

vullingen en trekken van 

tanden en kiezen voor de volle 

100% 

OZF 

Achmea 

Tand Royaal 80% € 

nvt* 

€ 

25.30 

€ 

109.00 
 

nvt* * maximum geldt alleen voor 

kroon/brugwerk, implantaten 

e.d.(tot € 750), geen limiet bij 

"reguliere" behandelingen. 

Acceptatie voorwaarden van 

toepassing en premie 

leeftijdsafhankelijk (50 jaar als 

uitgangspunt) 

 

Ongelimiteerde vergoeding 

voor de meeste verrichtingen. 

Consulten, mondhygiëne, 

vullingen en trekken van 

tanden en kiezen voor de volle 

100% 

PNOzorg Budget 100% € 250 € 

10.00 

€ 

100.74 
 

€ 130  

 

geen vergoeding kunstgebit 

PNOzorg Standaard 100% € 500 € 

20.00 

€ 

100.74 
 

€ 260  

 

Alle codes worden vergoed. 

Extra vergoeding orthodontie 

max 800 euro voor de duur van 

verzekering 

PNOzorg Extra 100% € 850 € 

30.00 

€ 

100.74 
 

€ 490  

 

Alle codes worden vergoed. 

Extra vergoeding orthodontie 

max 1200 euro voor de duur 

van verzekering 

PNOzorg Compleet 100% € 

1,100 

€ 

40.00 

€ 

100.74 
 

€ 620  

 

Alle codes worden vergoed. 

Extra vergoeding orthodontie 

max 1600 euro voor de duur 

van verzekering 

Salland TandExtra 80% € 250 € 

8.50 

€ 

105.00 
 

€ 148  

 

Alle codes worden vergoed. 



 
 

Salland TandPlus 80% € 500 € 

16.00 

€ 

105.00 
 

€ 308  

 

Alle codes worden vergoed. 

Salland TandTop 80% € 

1,000 

€ 

25.00 

€ 

105.00 
 

€ 700 Acceptatie voorwaarden van 

toepassing wanneer verzekerde in 

2012 geen aanvullende verzekering 

had bij Salland 

 

Alle codes worden vergoed. 

Stad 

Holland 

Extra 

Uitgebreide 

AV 

100% *1 € 

43.50 

€ 

104.00 
 

n.v.t Verzekeringspakket. Zeer 

ingewikkelde tandheelkundige 

verzekering, enkele ongelimiteerde 

vergoedingen, maar onduidelijk door 

niet alle codes te laten zien die niet 

vergoed worden 

 

Sommige codes worden 

vergoed tot een maximum 

bedrag. bijvoorbeeld: 

tandsteen tot max 13,20, 

foto's: 46 etc. Zeer veel 

(willekeurige)codes ook niet 

vergoed! 

Stad 

Holland 

Standaard 

AV 

100% *1 € 

18.75 

€ 

104.00 
 

n.v.t Verzekeringspakket. Zeer 

ingewikkelde tandheelkundige 

verzekering, enkele ongelimiteerde 

vergoedingen, maar onduidelijk door 

niet alle codes te laten zien die niet 

vergoed worden 

 

Sommige codes worden 

vergoed tot een maximum 

bedrag. bijvoorbeeld: 

tandsteen tot max 13,20, 

foto's: 46 etc. Zeer veel 

(willekeurige)codes ook niet 

vergoed! 

Stad 

Holland 

Uitgebreide 

AV 

100% *1 € 

31.25 

€ 

104.00 
 

n.v.t Verzekeringspakket. Zeer 

ingewikkelde tandheelkundige 

verzekering, enkele ongelimiteerde 

vergoedingen, maar onduidelijk door 

niet alle codes te laten zien die niet 

vergoed worden 

 

Sommige codes worden 

vergoed tot een maximum 

bedrag. bijvoorbeeld: 

tandsteen tot max 13,20, 

foto's: 46 etc. Zeer veel 

(willekeurige)codes ook niet 

vergoed! 

Take-

CareNow! 

t@nd 50 75% € 50 € 

3.75 

€ 

99.67 

 € 5   100% voor consulten en 

mondhygiene 



 
 

Take-

CareNow! 

t@nd 250 75% € 250 € 

13.25 

€ 

99.67 

 € 91   100% voor consulten en 

mondhygiene 

Take-

CareNow! 

t@nd 500 75% € 500 € 

22.00 

€ 

99.67 

 € 236   100% voor consulten en 

mondhygiene 

Univé Tand Goed 

Pakket 

80% € 250 € 

12.45 

€ 

107.95 
 

€ 101 Bij overstap naar Univé 10% korting 

op basis verzekering 

  

Univé Tand Beter 

Pakket 

80% € 500 € 

18.15 

€ 

107.95 
 

€ 282 Bij overstap naar Univé 10% korting 

op basis verzekering, extra 

acceptatie voorwaarden 
 

Alle codes worden 

vergoed.Extra vergoeding 

orthodontie max 500 euro voor 

de duur van verzekering 

Univé Tand Best 

Pakket 

80% € 

1,000 

€ 

37.45 

€ 

107.95 
 

€ 551 Bij overstap naar Univé 10% korting 

op basis verzekering, extra 

acceptatie voorwaarden 
 

Alle codes worden vergoed. 

Extra vergoeding orthodontie 

max 1500 euro voor de duur 

van verzekering 

VGZ Tand Goed 

Pakket 

80% € 250 € 

12.45 

€ 

107.95 
 

€ 101    

VGZ Tand Beter 

Pakket 

80% € 500 € 

17.95 

€ 

107.95 
 

€ 285 Acceptatie voorwaarden van 

toepassing 
 

Alle codes worden 

vergoed.Extra vergoeding 

orthodontie max 500 euro voor 

de duur van verzekering 

VGZ Tand Best 

Pakket 

80% € 

1,000 

€ 

36.95 

€ 

107.95 
 

€ 557 Acceptatie voorwaarden van 

toepassing 
 

Alle codes worden 

vergoed.Extra vergoeding 

orthodontie max 1500 euro 

voor de duur van verzekering 

Zilveren 

Kruis 

1 ster 75% € 225 € 

14.90 

€ 

108.25 

 € 46 Tarieven leeftijds afhankelijk (50 

jaar als uitgangspunt tarieven) 

 Kan goedkoper uitvallen bij 

lagere leeftijd, 100% 

vergoeding Consulten en 

second opinion, mondhygiëne, 



 
 

vullingen en extracties 

Zilveren 

Kruis 

2 sterren 75% € 450 € 

19.85 

€ 

108.25 

 € 212 Tarieven leeftijds afhankelijk (50 

jaar als uitgangspunt tarieven) 

Acceptatie voorwaarden van 

toepassing 

 Kan goedkoper uitvallen bij 

lagere leeftijd, 100% 

vergoeding Consulten en 

second opinion, mondhygiëne, 

vullingen en extracties 

Zilveren 

Kruis 

3 sterren 75% € 900 € 

33.60 

€ 

108.25 

 € 497 Tarieven leeftijds afhankelijk (50 

jaar als uitgangspunt tarieven) 

Acceptatie voorwaarden van 

toepassing 

 Kan goedkoper uitvallen bij 

lagere leeftijd, 100% 

vergoeding Consulten en 

second opinion, mondhygiëne, 

vullingen en extracties 

Zilveren 

Kruis 

4 sterren 100% € 

1,150 

€ 

50.35 

€ 

108.25 

 € 546 Tarieven leeftijds afhankelijk (50 

jaar als uitgangspunt tarieven) 

Acceptatie voorwaarden van 

toepassing 

 Kan goedkoper uitvallen bij 

lagere leeftijd 

Zorg en 

Zekerheid 

AV-

standaard 

75% € 150 € 

17.80 

€ 

106.75 
 

n.v.t Pakketverzekering, er zijn nog meer 

variaties, delen van tandvergoeding 

met partner is mogelijk 

(meerbetaling). 

 

Extra ongevallen dekking 1500 

euro. 100% vergoeding voor 

controle, preventie, 

röntgendiagnostiek en 

mondhygiëne. 

Zorg en 

Zekerheid 

AV-Top 75% € 500 € 

36.60 

€ 

106.75 
 

n.v.t Pakketverzekering, er zijn nog meer 

variaties, delen van tandvergoeding 

met partner is mogelijk 

(meerbetaling). 

 

Extra ongevallen dekking 1500 

euro. 100% vergoeding voor 

controle, preventie, 

röntgendiagnostiek en 

mondhygiëne. 

Zorg en 

Zekerheid 

AV-Plus 75% € 500 € 

42.55 

€ 

106.75 
 

n.v.t Pakketverzekering, er zijn nog meer 

variaties, delen van tandvergoeding 

met partner is mogelijk 

(meerbetaling). 

 

Extra ongevallen dekking 1500 

euro. 100% vergoeding voor 

controle, preventie, 

röntgendiagnostiek en 

mondhygiëne. 



 
 

Zorg en 

Zekerheid 

AV-Totaal 85% € 

1,000 

€ 

85.95 

€ 

106.75 
 

n.v.t Pakketverzekering, er zijn nog meer 

variaties, delen van tandvergoeding 

met partner is mogelijk 

(meerbetaling). 

 

Extra ongevallen dekking 2000 

euro. 100% vergoeding voor 

controle, preventie, 

röntgendiagnostiek en 

mondhygiëne. 

 

 
*1 Deze verzekeraar werkt niet met een maximum te vergoeden bedrag per jaar, vergoedt maar een gedeeltelijk aantal codes of beperkt de vergoeding 

per code 

*2 Transparantie van verzekeraar is gebaseerd op duidelijkheid polis, begrijpt een patiënt binnen 1 minuut wat er wel en niet vergoed wordt. 

*3 Netto vergoeding is het maximale verzekerde bedrag verminderd met de betaalde premie kosten. 

Let op, sommige polissen zijn nog aan veranderingen onderhevig. Gebruik bovenstaande tabel met voorzichtigheid, schrijffouten voorbehouden. Kijkt u 

altijd eerst de poliswaarden goed na voordat u een verzekering afsluit. 

 


