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Aanvullende verzekering
voor de tandarts kiezen?

7 tips!

Meer weten? 
www.allesoverhetgebit.nl

Dit is een boodschap van

1

2

5

3 4

En niet vergeten: mondzorg voor kinderen tot 18 jaar zit in de 
basisverzekering (behalve beugels, kronen, bruggen en implantaten)

Bespreek met je tandarts welke 
behandelingen je te wachten staan.

6 7

!

Zeg je oude verzekering pas op als 
je zeker weet dat je bij je nieuwe 
verzekeraar geaccepteerd bent. 

Het eigen risico geldt alleen voor de 
basisverzekering. Soms moet je wel 
een eigen bijdrage betalen.

Vergelijk ieder jaar de dekking van je aanvullende verzekering 
met die van het jaar ervoor. Er verandert geregeld iets.

Wissel je van zorgverzekeraar, controleer dan of dit gevolgen 
heeft voor de vergoeding van de behandelingen bij je tandarts. 

Kijk goed welke behandelingen 
je verzekering precies vergoedt 
en tot welke bedrag per jaar.

Soms kun je pas een vergoeding voor 
bijvoorbeeld een beugel krijgen als je 
al enige tijd verzekerd bent geweest. 
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