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1. Uw situatie
Tandartsverzekering
De kosten voor de tandarts en mondhygiënist kunnen hoog oplopen. Met TandenGaaf bieden
u de
beste tandartsverzekering. U kiest zelf het bedrag dat u vergoed wilt krijgen.
2.wij
Uw
premie
De TandenGaaf tandartsverzekering heeft ook een ongevallendekking voor mondzorg tot €
10.000. Dus heeft u schade aan uw gebit door een ongeval en valt de dekking niet onder de
basisverzekering? Dan vergoeden wij dit tot maximaal € 10.000 per gebeurtenis.

Dekking aanvrager
Tandartsverzekering

Basisverzekering Meer informatie
TandenGaaf 250

Kies het gewenste eigen risico
TandenGaaf 500

Kies uw aanvullende verzekering
Meer informatie
TandenGaaf 1.000 *

Kies uw tandartsverzekering
Meer informatie
TandenGaaf 1.500 *

Luxe verpleging Meer informatie

Vergoeding
Zorgverzekering Restitutie
maximaal € 250,- per jaar

€ 118,31

€ 385,maximaal € 500,- per jaar

Geen

€ 0,00

maximaal € 1.000,- per jaar

Geen

€ 0,00

maximaal € 1.500,- per jaar

Geen

€ 0,00

* De aanvullende verzekeringen Tandengaaf 1.000 en Tandengaaf 1.500 zijn uitgebreide
Speciaal
voor u: Fit Meermet
informatie
tandartsverzekeringen
ruimere vergoedingen voor kosten die u maakt bij de tandarts.
€ Het
0,00
volgende is belangrijk om te weten:
Wanneer u bij uw huidige zorgverzekeraar een vergelijkbare dekking heeft, is een
Dekkingaanvullende
2e volwassene
verklaring in de meeste gevallen niet nodig.
U kunt ons hierover informeren als wij u vragen om informatie van u en uw tandarts;
U kunt deze verzekering alleen afsluiten als uw tandarts binnen nu en twee jaar geen
Basisverzekering
Meer
informatie
hoge kosten
verwacht;
Zorgverzekering Restitutie
€ 118,31
Om deze reden ontvangt u, nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, een
Uw tandarts vult deze verklaring in, waarna u deze ondertekent. U
Kies het tandartsverklaring.
gewenste eigen risico
€ 385,stuurt ons de tandartsverklaring ingevuld
toe.
Voor gezinsleden onder de achttien jaar hoeft uw tandarts deze verklaring niet in te
In veelverzekering
gevallen zijn tandartskosten voor kinderen tot achttien jaar, verzekerd via
Kies uw vullen.
aanvullende
Geen
€ 0,00
de basisverzekering.
Meer informatie
Nationale-Nederlanden Zorg beoordeelt naar aanleiding van de tandartsverklaring de
van uw gebit en of u deze uitgebreide tandartsverzekering kunt afsluiten. De kosten
Kies uw staat
tandartsverzekering
Geen
€ 0,00
van deze tandartsverklaring vergoeden wij volgens het tarief wat op de verklaring is
Meer informatie
aangegeven. Wij vergoeden deze kosten altijd, ongeacht of u de aanvullende
tandartsverzekering
kunt afsluiten of niet.
Luxe verpleging
Meer informatie
Geen
€ 0,00
Speciaal voor u: Fit Meer informatie

https://www.nn.nl/DLDoraZorgWEB/index.jsp?cv_site=70194&b_id=7695#dekkingInformatiePanel

Sluiten
€ 0,00
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Dekking 2 kinderen

Kinderen t/m 17 jaar zijn meeverzekerd met uw hoogst gekozen dekking.

Premie per

€ 236,62

maand

Kortingen

Verberg overzicht

Let op: de volgende kortingen zijn reeds in bovenstaande premie verwerkt.
Collectiviteitskorting Voordeel op Internet

Situatie wijzigen

Stuur mij deze premieberekening

https://www.nn.nl/DLDoraZorgWEB/index.jsp?cv_site=70194&b_id=7695#dekkingInformatiePanel

- € 20,58

Naar gegevens
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