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Lijst	van	Zorgverzekeraars	welke	aangeven	alternatieve	behandelingen	te	vergoeden.		

Aevitae	(VGZ)				www.aevitae.com		
Aanvullende	verzekering		 Vergoeding		

Plus	Pakket		 €50	p/dag,	max.	€300,-	p/	jaar		

Top	Pakket		 €50	p/dag,	max.	€400,-	p/	jaar		

Vip	Pakket		 €50	p/	dag,	max.	€600,-	p/jaar		

AGIS				www.agisweb.nl				Heet	nu	Zilveren	KRUIS	Achmea		
50+	Actief		 €40,-	per	dag,	max.	€400,-	per	jaar		 	

Comfort		 €40,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		 	

Comfort	Plus		 €40,-	per	dag,	max.	€650,-	per	jaar		 	

Compleet		 €40,-	per	dag,	max.	€350,-	per	jaar		 	

Gezinnen		 €40,-	per	dag,	max.	€350,-	per	jaar		 	

TakeCareNow!	t@ke	2		 €40,-	per	dag,	max.	€350,-	per	jaar		 	

TakeCareNow!	t@ke	3		 €40,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		 	

Gemeenten	optimaal	aanvullend	2		 €40,-	per	dag,	max.	€350,-	per	jaar		 	

Gemeenten	optimaal	aanvullend	3		 €40,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		 	

Anderzorg				www.anderzorg.nl					LET	OP:	vergoeding	alléén	voor	therapeuten	op		Menzis-lijst	BATC-website		
Aanvullende	polis		 vergoeding		 Premie	p/m		 Premie	p/j		

Extra		 80%	per	consult,	max.	€400,-	per		 €	13,65	p/m		 =	€163,80	p/j		

Jong		 jaar
80%	per	consult,	max.	€200,-	

per		

€	15,75	p/m		 =	€189,00	p/j		

	

Avero	Achmea			www.averoachmea.nl		
Beter	Voor	Nu		 €40,-	per	dag,	max.	20	consulten		 	 	

Excellent		 per	jaar
€40,-	per	dag,	max.	20	

consulten		

Min	€	47,00	p/m		 €	564,00	p/j		

Juist	Voor	Jou		 per	jaar
€40,-	per	dag,	max.	€250,-	

per	jaar		

	 	

Royaal		 €40,-	per	dag,	max.	€650,-	per	jaar		 Min.	€	23,50	p/m		 €	282,00	p/j		

Start		 €40,-	per	dag,	max.	€450,-	per	jaar		 Min	€	15,20	p/m		 €	182,40	p/j		

Disclaimer: zie laatste bladzijde 	

	



	

Pagina 2 van 6	

Azivo				www.azivo.nl		LET	OP:	vergoeding	alléén	voor	therapeuten	op	de	Menzis-lijst		
																																																									Informeer	eerst	of	de	behandeling	wordt	vergoed.		
Aanvullende	polis		 vergoeding		 Premie	p/m		 Premie	p/j		

AV	Top		 80%	per	consult,	max.	€450,-	per		 €	32,00	p/m		 €	384,00	p/j		

AV	TopExtra		 jaar
80%

	
	per	consult,	max.	€600,-	

per		

€	66,35	p/m		 	€	796,20	p/j		

		 jaar		

Besured	(VGZ)				www.besured.nl			 		 		 GEEN VERGOEDINGEN		
All-in-1		 	 €50,-	per	dag,	max.	€200,-	per	jaar		 €	8,90	p/m		 €106,80	p/j		

		

C4me	(Avero/Achmea)					
www.c4me.nl		

	 	

C4me	++		 	 €40,-	per	dag,	max.	€250,-	per	jaar		 Min.	€10,29		 	€123,48	p/j		

C4me	+++		 	 €40,-	per	dag,	max.	€350,-	per	jaar		 p/m
Min.	

€17,85	
	
	

	€214,20	p/j		

		 p/m		

CZ				www.cz.nl		
50	+		 €40,-	per	dag,	max.	€350,-	per	jaar		 €	16,55	p/m		 	€198,60	p/j		

Basis		 €30,-	per	dag,	max.	€250,-	per	jaar		 €			7,45	p/m		 	€		98,40	p/j		

Gezinnen		 €40,-	per	dag,	max.	€350,-	per	jaar		 €	43,30	p/m		 	€519,60	p/j		

Jongeren		 €30,-	per	dag,	max.	€200,-	per	jaar		 €	18,20	p/m		 	€218,40	p/j		

Plus			 €40,-	per	dag,	max.	€450,-	per	jaar		 €	18,20	p/m		 	€218,40	p/j		

Top		 €40,-	per	dag,	max.	€650,-	per	jaar		 €	32,40	p/m		 	€388,80	p/j		

		

CZ	politie				www.pzp.nl		
Basis	PZP		 €25,-	per	dag,	max.	€225,-	per	jaar		 €	6,45	p/m		 	€			77,40	p/j		

Jongeren	PZP		 €30,-	per	dag,	max.	€200,-	per	jaar		 €	24,75	p/m		 	€	297,00	p/j		

Plus	PZP		 €25,-	per	dag,	max.	€425,-	per	jaar		 €	14,95	p/m		 	€	179,40	p/j		

Top	PZP		 €40,-	per	dag,	max.	€650,-	per	jaar		 €	35,35	p/m		 	€	424,20	p/j		

		

CZ	direct				www.czdirect.nl		
Direct	basic		 €25,-	per	dag,	max.	€200,-	per	jaar		 €			7,10	p/m		 	€	85,20	p/j		

Direct	extra		 €25,-	per	dag,	max.	€300,-	per	jaar		 €	15,50	p/m		 	€	186,00	p/j		
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De	Amersfoortse				www.amersfoortse.nl		
Aanvullende	polis		 vergoeding		 Premie	p/m		 Premie	p/j		

Aanvulling	Budget		 €45,-	p/dag,	max.	€150,-	p/	jaar		 €	11,20	p/m		 	€	134,40	p/j		

Aanvulling	Basis		 €45,-	p/dag,	max.	€250,-	p/	jaar		 €	18,90	p/m		 	€	226,80	p/j		

Aanvulling	Uitgebreid		 €45,-	p/dag,	max.	€500,-	p/jaar		 €	30,25	p/m		 	€	363,00	p/j		

Aanvulling	Optimaal		 €45,-	p/dag,	max.	€1000,-	p/jaar		 €	50,00	p/m		 	€	600,00	p/j		

		

De	Friesland	Zorgverzekeraar				www.defriesland.nl		
AV	Standaard		 €45,-	per	dag,	max.	€250,-	per	jaar		

Shiatsutherapie	max.	€25,-	per	dag		
€	13,50	p/m		 	€	162,00	p/j		

AV	Extra		 €45,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		
Shiatsutherapie	max.	€25,-	per	dag		

€	20,95	p/m		 	€	251,40	p/j		

AV	Optimaal		 €45,-	per	dag,	max.	€750,-	per	jaar		
Shiatsutherapie		max.	€25,-	per	dag		

€	38,95	p/m		 	€	467,40	p/j		

		

De	Goudse				www.goudse.nl		
Basis		 €50,-	per	dag,	max.	€300,-	per	jaar		 €	10,40	p/m		 	€				124,80	p/j		

Uitgebreid		 €50,-	per	dag,	max.	€400,-	per	jaar		 €	24,90	p/m		 	€				298,80	p/j		

Totaal		 100	%	van	consult,	max.	€500	p/j		 €	56,95	p/m		 	€				683,40	p/j		

Top		 100	%	van	consult,	max.	€600	p/	j		 €	86,90	p/m		 	€	1,042,80	p/j		

		

Delta	Lloyd				www.deltalloyd.nl		
Top		 €50,-	per	dag,	max.	€1500,-	per	jaar		 €	133,02	p/m		 	€	1,596,24	p/j		

Comfort		 €50,-	per	dag,	max.	€1000,-	per	jaar		 €	57,78	p/m		 	€	693,36	p/j		

Compleet		 €50,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		 €	33,84	p/m		 	€	406,08	p/j		

Extra		 €50,-	per	dag,	max.	€250,-	per	jaar		 €		20,79	p/m		 				€	249,48	p/j		

Start		 geen		 €		11,52	p/m		 				€	138,24	p/j		

		

Ditzo				www.ditzo.nl		
ZorgBeter		 €35,-	per	dag,	max.	€150,-	per	jaar		 €			8,95	p/m		 	€	107,40	p/j		

ZorgBest		 €35,-	per	dag,	max.	€300,-	per	jaar		 €	25,50	p/m		 	€	306,00	p/j		

		

FBTO				www.fbto.nl		

	 	 	

Module	Alt.	Geneeswijzen		 €35,-	per	dag,	max.	€500,-	p/j		 €	13,19	p/m		 	€	158,28		
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HollandZorg	(Salland)				www.hollandzorg.com 	
Opmerking:	voor	beperkt	aantal	therapieën	(acupunctuur,	antroposofie,	chiropractie,	gestallttherapie,	
haptotherapie,	(klassieke)	homeopathie,	orthomanuele	geneeskunde,	natuurgeneeswijzen,	neurofeedback,	
osteopathie)		

Aanvullende	polis		 vergoeding		 Premie	p/m		 Premie	p/j		

Plus		 €40,-	per	dag,	max.	€350,-	per	jaar		 €	19,95	p/m		 	€	239,40	p/j		

Top		 €40,-	per	dag,	max.	€550,-	per	jaar		 €	32,50	p/m		 	€	390,00	p/j		
		

		

IAK	=	VGZ		www.iak.nl		 		 		 		 		 GEEN	VERGOEDINGEN			
Goed		 €45,-	per	dag,	max.	€300,-	per		 €			7,91	p/m		 	€			94,92	p/j		

Beter		 jaar
€45,

	
-	per	dag,	max.	€500,-	

per		

€	17,09	p/m		 	€	205,08	p/j		

Best		 jaar
€45,

	
-	per	dag,	max.	€800,-	

per		

€	29,69	p/m		 	€	356,28	p/j		

		 		

IK-zorg	(Avero/Achmea)				www.ik.nl		
Beter		 €35,-	per	dag,	max.	€250,-	per		 €	29,34	p/m		 €	352,08	p/j		

		 		

IZA	(VGZ)				www.iza.nl																																																								 	GEEN VERGOEDINGEN		 							
Basic		 €29,-	per	dag,	max.	€145,-	per		 €	20,95	p/m		 	€	251,40	p/j		

Classic		 jaar
€29,

	
-	per	dag,	max.	€290,-	

per		

€	42,95	p/m		 	€	515,40	p/j		

Perfect		 jaar
€29,

	
-	per	dag,	max.	€340,-	

per		

€	73,25	p/m		 	€	879,00	p/j		

		 		

IZA	Cura	(VGZ)				www.izacura.nl																																					 		GEEN	VERGOEDINGEN		 									
Den	Haag		 100%	per	consult,	max.	€300,-		 		 		

Drechtsteden		 per	jaar
100%	per	consult,	

max.	€300,
		

-		

		 		

Ooievaar		 per	jaar
100%	per

	
	consult,	

max.	€300,-		

		 		

Rotterdam		 per	jaar
100%	per	consult,	

max.	€440,
		

-		

		 		

Zuid	Limburg		 per	jaar
€50,-	per	dag,	max.	 		 		



  	

Disclaimer: zie laatste bladzijde  Pagina 5 van 6	
 	

€300,
		

-	per		

		 		

IZZ	(VGZ)				www.izz.nl																																																											 GEEN	VERGOEDINGEN			 										
Extra	1		 €45,-	per	dag,	max.	€200,-		 €	33,50	p/m		 	€	402,00	p/j		

Extra	2		 per	jaar
€45,-	per	dag,	max.	

€200,
		

-		

€	49,00	p/m		 	€	588,00	p/j		

Extra	3		 per	jaar
€45,-	per	dag,	max.	

€500,
		

-		

€	95,00	p/m		 	€	1,140,00	p/j		

		 		
Kiemer	Zorgverzekeraar				www.kiemer.nl		
Aanvullende	polis		 vergoeding		 Premie	p/m		 Premie	p/j		

Beter		 €25,-	per	dag,	max.	€250,-	per		 €				9,50	p/m		 	€	114,00	p/j		

Best		 jaar
€35,

	
-	per	dag,	max.	€500,-	

per		

€	19,95	p/m		 	€	239,40	p/j		

		 		

Lancyr	(Deltalloyd)				www.lancyr.nl		
Comfort		 €50,-	per	dag,	max.	€1000,-		 €	56,50	p/m		 	€				678,00	p/j		

Compleet		 per	jaar
€50,-	per	dag,	max.	

€500,
		

-	per		

€	33,09	p/m		 	€				197,08	p/j		

Extra		 jaar
€50,

	
-	per	dag,	max.	€250,-	

per		

€	20,33	p/m		 	€				243,96	p/j		

Top		 jaar
€50,

	
-	per	dag,	max.	

€1500,-		

€	130,06	p/m		 	€	1,560,92	p/j		

Zilver		 per	jaar
€25,-	per	dag,	max.	

€200,
		

-	per		

€	23,00	p/m		 	€				276,00	p/j		

		 		

Menzis				www.menzis.nl																			Zie	op	website	BATC-Menzis-lijst			
JongerenVerzorgd		 80	%	van	consult,	max.	€200,-		 €	15,95	p/m		 	€	191,40	p/j		

ExtraVerzorgd	2		 per	jaar
80	%	van	consult,	max.	

€400,
		

-		

€	19,30	p/m		 	€	231,60	p/j		

ExtraVerzorgd	3		 per	jaar
80	%	van	consult,	max.

	
	

	€600,-		

€	41,65	p/m		 	€	499,80	p/j		

		 	

	
National	Academic	(VGZ	dekking)	of	(	Menzis	dekking	)			www.nationalacademic.nl			
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Aanvullend	1		 80	%	van	consult,	max.	€50,-	
per	dag,	max.	€200,-	per	jaar		

€	12,95	p/m		 	€	155,40	p/j		

		
Aanvullend	2		

100	%	van	consult,	max.	€50,-	
per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		

€	28,95	p/m		 	€	347,40	p/j		

		
Aanvullend	3		

100	%	van	consult,	max.		
€500,-	per	jaar	of	70%	van		

€	48,95	p/m		 	€	587,40	p/j		

			 consult,	max.	€750,-	per	jaar		

OHRA				www.ohra.nl		Wordt	per	31	maart	2019	niet	meer	vergoed!	
Aanvullend		 €45,-	per	dag,	max.	€250,-	p/	jaar		 €	10,65	p/m			 	€	127,80	p/j		

Extra	Aanvullend		 €45,-	per	dag,	max.	€500,-	p/jaar		 €	19,81	p/m			 	€	237,72	p/j		

Uitgebreid		 €45,-	per	dag,	max.	€750,-	p/	jaar		 €	36,27	p/m			 	€	435,24	p/j		

		

		

		

		
ONVZ			www.onvz.nl			Geen	vergoedingen	meer	vanaf	1	april	2017	
		

Aanvullende	polis		 vergoeding		 Premie	p/m		 Premie	p/j		

Benfit		 €27,-	per	dag,	max.	20	behand..		
(arts/acupuncturist)	per	jaar		

€	22,32	p/m		 	€	267,84	p/j		

		
Extrafit		

€27,-	per	dag,	max.	20	
behandelingen	(arts)	per	jaar		

€	9,30	p/m		 	€	111,60	p/j		

		
Optifit		

€65,-	p/dag,	max.	€250	p/jaar			
€85,-	p/dag,	max.	€750	jaar	(arts)		

€	38,59	p/m		 €	463,08	p/j		

		
Topfit		

€65,-	per	dag,	max.	€500,-	p/jaar			
€85,-	per	dag,	max.	€1000	p/	jaar		

€	56,73	p/m		 €	680,76	p/j		

		 (arts)		

OZF	Achmea				www.ozf.nl		
AV	Compact		 €40,-	per	dag,	max.	€200,-	per	jaar		 Gem.	14,00	p/m		 	€	168,00	p/j		

AV	Royaal		 €50,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		 Gem.	24,00	p/m		 	€	288,00	p/j		

		

PMA	(Menzis)			www.pmazorgverzekering.nl	                Zie 	BATC	website		Menzis-lijst		
Jongeren	verzorgd		 80%	van	consult,	max.	€200,-	per	jaar		 €	14,35	p/m		 	€	172,20	p/j		

Extra	verzorgd	2		 80%	van	consult,	max.	€400,-	per	jaar		 €	17,37	p/m		 	€	208,44	p/j		

Extra	verzorgd	3		 80%	van	consult,	max.	€600,-	per	jaar		 €	37,48	p/m		 	€	449,76	p/j		
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PNOzorg	(ONVZ)			www.pnozorg.nl		
Standaard		 Max.	€100,-	per	jaar		 €	10,00	p/m		 	€	120,00	p/j		

Keuze		 Max.	€250,-	per	jaar		 €	20,52	p/m		 	€	246,24	p/j		

Extra		 Max.	€350,-	per	jaar		 €	37,30	p/m		 	€	447,60	p/j		

Compleet		 Max.	€600,-	per	jaar		 €	63,55	p/m		 	€	762,60	p/j		

		

Promovendum	(VGZ)			www.promovendum.nl											GEEN VERGOEDINGEN		
Primair		 80%	van	consult,	max.	€30,-	p/	dag,	max.	€100,-	p/j		

		
Royaal		

80%	van	consult,	max.	€30,-	p/dag,	max.	€200,-	p/j		

		
Optimaal		

100%	van	consult,	max.	€30,-	p/	dag,	max.	€500,-	p/j		

		
Excellent		

100%	van	consult,	max.	€500,-	per	jaar	of	70%	van	consult,	max.	€750,-	per	
jaar	(max.	€30,-	per	dag)		

		
Salland	www.salland.nl		

Aanvullende	polis		 vergoeding		 Premie	p/m		 Premie	p/j		

Plus		 €40,-	per	dag,	max.	€350,-	per	jaar		 €	19,95	p/m		 	€	239,40	p/j		

Top		 €40,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		 €	32,50	p/m		 	€	390,00	p/j		

		

Take	Care	Now	(AGIS)				www.zilverenkruis.nl		
T@ke	2		 €40,-	per	dag,	max.	€350,-	per	jaar		

T@ke	3		 €40,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		

		

Turien	&	Co	(Avero/Achmea)			www.turien.nl  		
Primair		 €45,-	per	dag,	max.	€250,-	per	jaar		

Prima		 €45,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		

Privilege		 €45,-	per	dag,	max.	€1000,-	per	jaar		

		

UMC	(VGZ)				www.umczorgverzekering.nl																						GEEN VERGOEDINGEN		
Extra	Zorg	1		 max.	€300,-	per	jaar		 €			7,50	p/m		 	€			90,00	p/j		

Extra	Zorg	2		 max.	€300,-	per	jaar		 €	16,75	p/m		 	€	201,00	p/j		

Extra	Zorg	3		 max.	€500,-	per	jaar		 €	22,75	p/m		 	€	273,00	p/j		

Extra	Zorg	4		 max.	€750,-	per	jaar		 €	77,75	p/m		 	€	933,00	p/j		
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Univé	(VGZ)					www.zooperatievgz.nl                         GEEN VERGOEDINGEN		
Extra	Zorg	Goed		 €45,-	per	dag,	max.	€300,-	per	jaar		 €	8,95	p/m		 	€	107,40	p/j		

Extra	Zorg	Beter		 €45,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		 €18,95	p/m		 	€	227,40	p/j		

Extra	Zorg	Best		 €45,-	per	dag,	max.	€800,-	per	jaar		 €	31,95	p/m		 	€	383,40	p/j		

Jong		 €45,-	per	dag,	max.	€200,-	per	jaar		 		 		

Gezin		 €45,-	per	dag,	max.	€300,-	per	jaar		 		 		

Vitaal		 €45,-	per	dag,	max.	€300,-	per	jaar		 		 		

Fit	&	Vrij		 €45,-	per	dag,	max.	€1000,-	per	jaar		
(o.v.	totaal	zorgtegoed)		

		 		

Alternatief	250		 €45,-	per	dag,	max.	€250,-	per	jaar		 €	7,91	p/m		 	€			94,92	p/j		

Alternatief	500		 €45,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		 €	17,50	p/m		 	€	210,00	p/j		

		

		

		
Vegapolis	Turien/Avero	/Achmea		www.vegapolis.nl 	
Opmerking:	Homeopathische	en	antroposofische	geneesmiddelen	100%.	Consulten	van	artsen	die	de	
alternatieve	geneeswijze	beoefenen	€	60	per	dag.	Consulten	van	alternatieve	niet-artsen	€	40	per	dag.	20	
consulten	per	kalender-	jaar	voor	alternatieve	behandelingen	door	artsen	en	niet-artsen	samen.		

Aanvullende	polis		 vergoeding		 Premie	p/m		 Premie	p/j		

Start		 €40,-	per	dag,	max.	€450,-	per	jaar		 €	15,22	p/m		 €	177,18	p/j		

Royaal		 €40,-	per	dag,	max.	€650,-	per	jaar		 €	26,33	p/m		 €	306,46	p/j		

Excellent		 €40,-	per	dag,	max.	20		 €	53,06	p/m		 €	617,57	p/j		

Beter	voor	nu		 behandelingen€40,-	per	dag,	max.	20			 		 		
		 behandelingen		

Vegapolis	Delta	Lloyd					www.vegapolis.nl  		
Extra		 €50,-	per	dag,	max.	€250,-	per	jaar		 €			18,48	p/m		 €				215,11	p/j		

Compleet		 €50,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		 €			30,08	p/m		 €				350,13	p/j		

Comfort		 €50,-	per	dag,	max.	€1000,-	per	jaar		 €			51,36	p/m		 €				597,83	p/j		

Top		 €50,-	per	dag,	max.	€1500,-	per	jaar		 €	118,24	p/m		 €	1,376,31	p/j		

Zilver		 €25,-	per	dag,	max.	€250,-	per	jaar		 €			23,00	p/m		 €				267,72	p/j		

Zorg	1		 €30,-	per	dag,	max.	€250,-	per	jaar		 		 		

Zorg	2		 €40,-	per	dag,	max.	€450,-	per	jaar		 		 		

		

VGZ					www.vgz.nl                                           GEEN VERGOEDINGEN.		
AV	Goed		 €45,-	per	dag,	max.	€300,-	per	jaar		 €			7,19	p/m		 				€				86,28	p/j		
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AV	Beter		 €45,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		 €	17,29	p/m			 				€	207,48	p/j		

AV	Best		 €45,-	per	dag,	max.	€800,-	per	jaar		 €		28,99	p/m			 			€	347,88	p/j		

Jong	pakket		 €45,-	per	dag,	max.	€200,-	per	jaar		 €		26,99	p/m			 			€	315,48	p/j		

Gezin	pakket		 €45,-	per	dag,	max.	€300,-	per	jaar		 €	52,49	p/m			 			€	629,88	p/j		

Vitaal	pakket		 €45,-	per	dag,	max.	€300,-	per	jaar		 €		46,99	p/m			 		€	563,88	p/j		

Fit	&	Vrij	pakket		 €45,-	per	dag,	max.	€1000,-	per	jaar		
(o.v.	totaal	zorgtegoed)		

€		39,49	p/m			 			€	473,88	p/j		

		

VvAA	(ONVZ)					www.vvaa.nl  Geen vergoedingen meer vanaf 1 april 2017 		
Start		 €27,-	per	dag,	max.	20	behandelingen	

per	jaar	(arts)		
€					9,00	p/m		 	€				108,00	p/j		

Plus		 €27,-	per	dag,	max.	20	behandelingen	
per	jaar	(arts/acupuncturist)		

€			21,60	p/m		 	€				259,20	p/j		

Optimaal		 €65,-	per	dag,	max.	€250,-	per	jaar		
€85,-	per	dag,	max.	€750,-	p/	jaar	(arts)		

€			37,35	p/m		 		
	€				448,20	p/j		

Top		 €65,-	per	dag,	max.	€500,-	per	jaar		
€85,-	per	dag,	max.	€1000,-	per	jaar		

€			54,90	p/m		 	€				658,80	p/j		

Excellent		 (
€65,

arts
-
)
	
	
per	dag,	max.	€500,-	per	

jaar	€85,-	per	dag,	max.	€1250,-	per	
jaar		

€	112,50	p/m		 =	€	1,350,00	p/j		
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Zekur	(Univé)				www.zekur.nl                         GEEN VERGOEDINGEN		
Aanvullende	polis		 vergoeding		 Premie	p/m		 Premie	p/j		

Extra	Zekur	Zorg		 €25,-	per	dag,	max.	€250,-	per	jaar		 €	27,25	p/m		 	€	327,00	p/j		

		

Zilveren	Kruis	Achmea				www.zilverenkruis.nl		
Aanvullend	2	sterren		 €40,-	per	dag,	max.	€450,-	per	jaar		 Min.	€	14,95		 	€	179,40	p/j		

Aanvullend	3	sterren		 €40,-	per	dag,	max.	€650,-	per	jaar		 p/m
Min.	€	

23,00	
	
	

	€	276,00	p/j		

Aanvullend	4	sterren		 €40,-	per	dag,	max.	€850,-	per	jaar		 p/m
Min.	€	

42,00	
	
	

	€	504,00	p/j		

		 	

Zorg	en	Zekerheid				www.zorgenzekerheid.nl		 		 ALLEEN	ARTSEN 	
Opmerking:	Alleen	artsen	(Acupunctuur,	antroposofie,	chiropractie,	cranio	sacral	ther.,	haptother.,	klassieke	
homeopathie,	manuele	geneeskunde,	natuurgeneeskunde,	orthomoleculaire	genessk.	Osteopathie,	shiatsu)		
 	

Basis,	Standaard,	Sure		 €25,-	per	dag,	max.	€250,-	p/j		 Gem.	€	15,00	p/m		 	€	180,00	p/j		

Top,	GeZZin,	Plus,	Prima,	Master		 €40,-	per	dag,	max.	€460,-	p/j		 Gem.	€	31,75	p/m		 	€	381,00	p/j		

Totaal,	Cum-Laude		 max.	€600,-	per	jaar		 		 		

		
ZieZo				www.ziezo.nl   	       		 	 	

Aanvullend	2		 €40,-	per	dag,	max.	€250,-	per	jaar		 €14,50	p/m		 	€	174,00	p/j		

		

 	

Disclaimer 	
 	
De BATC streeft naar een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op 
deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijk van de site. De BATC behoudt zich het 
recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigingen. 	
  	
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet 
meer actueel zijn, dan aanvaardt de BATC geen enkele aansprakelijkheid indien er sprake 
mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken 
van informatie. 	
  	
De BATC garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten 
tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van 
het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De BATC aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of 
anderszins wordt verwezen. 	
  	
BATC geeft veel informatie over zorgverzekeraars, aan deze informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend. 	


