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AV keuzehulp
2013

Alternatief 1

Volledige vergoeding?

nee

• alt. € 25,- p.beh., max. € 450,- p.jr.
• hom. € 35,- p.beh., max. € 350,- p.jr.
• hom. geneesmiddelen 100%

ja

• Standaard AV
• Uitgebreide AV
• Extra Uitgebreide AV

max. € 500,-

• AV Zorg Riant

max. € 1.250,-

• AV Zorg deLuxe

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dienen behandelaars te voldoen aan bepaalde eisen m.b.t. opleiding en/of aangesloten 		
		 zijn bij specifieke beroepsgroepen. Hiervoor verwijzen wij u naar onze vergoedingenbrochures.
1

Brillen en
contactlenzen

Fysiotherapie

Vergoeding vanaf

Onbeperkt?

0,25 dioptrieën

max. € 137,-

• Extra Uitgebreide AV

2 dioptrieën

max. € 300,-

• AV Zorg Riant

max. € 500,-

• AV Zorg deLuxe

6 dioptrieën

max. € 35,- per
glas/contactlens

• Standaard AV
• Uitgebreide AV

nee

max. 20 beh.

• Standaard AV

max. 36 beh.

• Uitgebreide AV
• Extra Uitgebreide AV
• AV Zorg Riant

ja

Orthodontie 2

Volledige vergoeding?

ja

• AV Zorg deLuxe

nee

75%, max. € 685,-

• Standaard AV

75%

• Uitgebreide AV

80%

• Extra Uitgebreide AV

max. € 1.500,-

• AV Zorg Riant 3

max. € 2.000,-

• AV Zorg deLuxe

2
Bij nieuwe verzekerden ouder dan 18 jaar geldt voor orthodontie een wachttijd van 12 maanden. De maximale vergoedingen gelden
		 voor de duur van de verzekering.
3
Vanuit de AV Zorg Riant wordt orthodontie voor personen van 18 jaar en ouder niet vergoed.

Tandheelkunde

Volledige vergoeding?

nee

Basis (controle, tandsteen, vullen e.d.)
• excl. bijzondere tandheelkunde
• excl. parodontologie

• Standaard AV

Uitgebreider
• beperkt bijzondere tandheelkunde
• beperkt parodontologie

• Uitgebreide AV

Nog uitgebreider
• ruimere vergoeding bijz. tandheelk.
• ruimere vergoeding parodontologie

• Extra Uitgebreide AV

ja

max. € 500,-

• AV Zorg Riant 4

max. € 1.000,-

• AV Zorg deLuxe

Bijzondere tandheelkunde = kronen/bruggen, e.d.
Parodontologie = mondhygiënist

4
Vanuit de AV Zorg Riant worden de kosten van een volledige gebitsprothese, implantaten en mesostructuur
		 en prothese op implantaten niet vergoed.

Standaard AV
€ 18,75

Uitgebreide AV
€ 31,25

Extra Uitgebreide AV
€ 43,50

AV Zorg Riant
€ 51,25

AV Zorg deLuxe
€ 96,50 (≥ 18 jr.)
€ 15,00 (< 18 jr.)

alt. € 25,- p.beh.,
max. € 450,- p.jr.

alt. € 25,- p.beh.,
max. € 450,- p.jr.

alt. € 25,- p.beh.,
max. € 450,- p.jr.

100%,
max. € 500,- p.jr.

100%,
max. € 1.250,- p.jr.

hom. € 35,- p.beh.,
max. € 350,- p.jr.
hom.geneesm. 100%

hom. € 35,- p.beh.,
max. € 350,- p.jr.
hom.geneesm. 100%

hom. € 35,- p.beh.,
max. € 350,- p.jr.
hom.geneesm. 100%

Brillen/lenzen

bij > 6 dioptr. € 35,p.glas/lens p.2 jr.

bij > 6 dioptr. € 35,p.glas/lens p.2 jr.

bij > 0,25 dioptr. € 137,p.bril/lenzen p.2 jr.

bij > 2 dioptr. € 300,p.bril/lens p.3 jr.

bij > 2 dioptr. € 500,p.bril/lens p.3 jr.

Fysiotherapie

max. 20 beh.

max. 36 beh.

max. 36 beh.

max. 36 beh.

onbeperkt

Orthodontie

75%, max. € 685,-

75%

80%

≥ 18 jr.: geen vergoeding

100%,
max. € 2.000,-

Aantal maal uit keuze
naar voren gekomen

Alternatief

< 18 jr.: max. € 1.500,-

Tandheelkunde

basis,
gemaximeerd p.beh.

let op!

uitgebreider,
gemaximeerd p.beh.

nog uitgebreider,
gemaximeerd p.beh.

100% vergoeding,
max. € 500,- p.jr.,
m.u.v. bijzondere tandheelkunde

100% vergoeding,
max. € 1.000,- p.jr.

Aan dit overzicht en het hieruit voortvloeiende advies kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor de volledige vergoedingen en voorwaarden verwijzen wij u naar onze vergoedingenbrochures.
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