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Z O  K I E S  J E  V O O R  2 0 1 9  E E N

ZORG 
VERZEKERING

STAP 2

Kies je Basisverzekering 
Restitutiepolis = vrije keuze,
elk ziekenhuis, fysiotherapeut of andere
zorgverlener wordt vergoed. 
Naturapolis = ruime keuze, ziekenhuis of fysio
waar de verzekeraar afspraken mee heeft. 
Budgetpolis = beperkte keuze, check goed met
welke zorgverlener de verzekeraar afspraken
heeft. 
 STAP 4

Buitenlanddekking: voor spoedhulp ben je al

verzekerd tot het Nederlandse tarief in het

buitenland. Extra kosten zijn vaak gedekt door je

reisverzekering.

Hoeveel eigen risico wil je betalen? 

Voor 2019 is het minimale verplichte eigen risico

385 euro. Je kunt kiezen voor een hoger eigen

risico tot maximaal 885 euro (in stappen van 100

euro). Hoe hoger je eigen risico hoe lager je

zorgpremie. Het eigen risico is het bedrag dat je

zelf moet betalen voordat de zorgverzekering

uitkeert.

Een zorgverzekering kiezen die bij
jou past moeilijk? Niet met dit
handige stappenplan!

STAP 5

STAP 6

Nog één ding: Vraag zorgtoeslag aan! 

ga naar http://bespaargemak.nl/zorgtoeslag-2019/

en lees meer over de zorgtoeslag waar je recht op

hebt. Je kunt je zorgtoeslag hier ook aanvragen.

STAP7

Heb je een aanvullend verzekering nodig? 

Een aanvullende verzekering vergoedt zorgkosten

die niet door de basisverzekering worden vergoed.

Veel voorkomende zaken die aanvullend

verzekerd worden zijn bv. Tandarts,

fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen en

brillen. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis

meeverzekerd op de aanvullende verzekering van

de ouders. Kies het juiste pakket vooral als je

kinderen een beugel nodig hebben. 

Denk goed na of je deze aanvullende kosten wilt

verzekeren of dat je ze zelf kunt/wilt betalen.

Stap uiterlijk op 31-12-2018 over via onze

vergelijker en wij zeggen je huidige

verzekering op!

Ga naar:  Zorgvergelijker 2019 

 

Voer de geboortedatum van jezelf en je

gezinsleden in in de vergelijker.

Kijk hoe je premie verandert 
 als je een ander eigen risico kiest

check op de website van de verzekeraar 
 welke zorginstellingen worden vergoed

kijk goed of je die extra dekking 
 echt wel nodig hebt

Jongeren zijn vaak gezond en kunnen 
kiezen voor een hoger eigen risico

Gefeliciteerd je hebt alle stappen doorlopen en kan

nu een goede vergelijking maken om de

zorgverzekering te kiezen die het beste bij jouw

situatie past.

 
spoedeisende hulp is altijd gedekt, ook 
bij een polis met beperkte keuze  
wordt je gewoon geholpen

Bespaargemak.nl helpt jou om snel en effectief te besparen op ál je vaste

lasten. Met onze software kun je 12vaste lasten vergelijken, al je contract

informatie op één centrale plek bijhouden en je inkomsten en uitgaven

bijhouden. Kijk snel op  

Bespaargemak.nl 
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