
mens, wat ben je mooi

<Uw gemeente xxxxxxx>
betaalt mee aan uw zorgverzekering

Stap nu over naar onze uitgebreide zorgverzekering

BR.XXXX.XXXX

Statutaire naam: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ 
Wageningen. Handelsnaam: Menzis Zorgverzekeraar N.V., KvK-nummer 50544810. Aard van 
dienstverlening: aanbieden schadeverzekeringen. AFM registratienummer: 12020806. 
Statutaire naam: Menzis N.V. Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen. Handelsnaam: 
Menzis Zorgverzekeraar N.V., KvK-nummer 50544101. Aard van dienstverlening: aanbieden 
schadeverzekeringen. AFM registratienummer: 12020807.  

Hoe stapt u over 
naar Menzis
Houdt uw inkomensgegevens en 
BSN (burgerservicenummer) bij de hand.

Liever persoonlijk advies?
Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk contact? 
Bel de OverstapCoach op 088 222 40 80. 
We helpen u graag! U kunt tot en met 31 december 
2018 overstappen.
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Ga naar de website: 
GezondVerzekerd.nl/menzis

Kies uw gemeente

Vul uw gegevens in en kies uw pakket 

“Nu is mijn hele gezin 
goed verzekerd” 
Adam (42), getrouwd en 2 kinderen

Adam heeft chronische rugklachten en kan daardoor nog maar een paar uur per week werken. 
Hij heeft zijn gezin via de gemeente goed verzekerd bij Menzis, zo krijgt hij bijvoorbeeld een 
ruime vergoeding voor fysiotherapie. En zijn kinderen zijn gratis meeverzekerd.
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“Ik krijg zo de extra zorg 
die ik nodig heb” 
Simon (52), chronisch ziek

Het is belangrijk dat u goed verzekerd bent. Daarom hebben we speciaal voor 

u de Menzis GarantVerzorgd zorgverzekering. De gemeente betaalt hieraan 

mee. Hoeveel de bijdrage is, kunt u terugvinden op gezondverzekerd.nl

De zorgverzekering die bij u past

Belangrijkste vergoedingen 
Basisverzekering 
•  Huisartsbezoek U betaalt hiervoor 

geen eigen risico.
•  Huisartsenpost Hier kunt u terecht als de 

praktijk van uw huisarts gesloten is. 
U betaalt geen eigen risico.

• Ziekenhuisbezoek en ziekenhuisopname
• Medicijnen Dit geldt voor alle in het GVS*   
 geregistreerde geneesmiddelen.

*  GVS betekent ‘geneesmiddelenvergoeding-
systeem’. Kijk op medicijnkosten.nl om te zien 
of een geneesmiddel wel of niet vergoed wordt.

Aanvullende verzekeringen
De Basisverzekering vergoedt niet alle zorg. 
Hiervoor sluit u een aanvullende verzekering af. 
En een tandartsverzekering. Elk pakket vergoed 
andere zorg. Het is belangrijk dat u een aanvul-
lende en tandverzekering kiest die past bij uw 
eigen situatie. 

Belangrijkste vergoedingen 
aanvullende verzekering
U kiest uit drie aanvullende verzekeringen: 
GarantVerzorgd 1, GarantVerzorgd 2, 
of GarantVerzorgd 3. In het overzicht hiernaast 
leest u de verschillen. Op menzis.nl vindt u een 
totaaloverzicht van alle vergoedingen.

Eigen bijdrage
In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Dit is een bedrag dat niet wordt vergoed door de 
verzekeraar. Om deze bijdrage voor u betaalbaar te houden, hebben we speciale afspraken met uw 
gemeente. Hierdoor krijgt u in veel gevallen (een deel van) de door u betaalde eigen bijdrage terug. 
In bovenstaande tabel vindt u hier een aantal voorbeelden van. 

Wachttijd GarantTandVerzorgd 750
Verandert u van zorgverzekeraar? En kiest u voor Menzis GarantTandVerzorgd 750? Dan is er een 
wachttijd van een jaar. Dat betekent dat u wel premie betaalt. Maar u krijgt het eerste jaar geen 
vergoeding voor kronen, bruggen en implantaten. Had u al een verzekering die op dit pakket lijkt? 
Dan vervalt de wachttijd. Wilt u weten of dit bij u het geval is? Neem dan contact op met de Menzis 
OverstapCoach via 088 2224900 en vraag naar de gelijk-over-regeling. 

Gespreid betalen eigen risico
Het eigen risico is een maximumbedrag dat iedereen in Nederland zelf moet betalen als men zorg 
nodig heeft. U betaalt dit aan uw zorgverzekeraar. Daarna heeft u recht op een vergoeding vanuit 
de Basisverzekering. Dit eigen risico is bij de wet verplicht. 

Bij Menzis kunt u het verplicht eigen risico gespreid over 10 maanden betalen. Dit is interessant wan-
neer u verwacht veel zorgkosten te maken. Het voorkomt dat u voor onverwachte kosten komt te staan. 
Blijkt aan het eind van het jaar dat u minder eigen risico heeft gebruikt, dan krijgt u het teveel betaal-
de bedrag gewoon weer teruggestort.

Vergeet uw zorgtoeslag niet
Zorgtoeslag is een fi nanciële bijdrage van de overheid. Hiermee kunt u een deel van uw 
zorgverzekering betalen. Wilt u weten of u recht heeft op zorgtoeslag? Ga dan naar de 
website van de Belastingdienst. Daar kunt u de zorgtoeslag meteen aanvragen. 

Kinderen gratis meeverzekerd
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Ze 
krijgen gratis hetzelfde aanvullende pakket als u. 
Daarnaast zijn ze gratis meeverzekerd in het 
hoogste tandartspakket, GarantTandVerzorgd 750. 
Ook als u zelf een lager tandartspakket hebt.

GarantVerzorgd 1 GarantVerzorgd 2 GarantVerzorgd 3

Fysiotherapie 9 behandelingen 18 behandelingen 32 behandelingen

Brillen en 
contactlenzen 
bij gecontracteerde 
zorgaanbieders

Een bril zonder bijbetaling 
of lenzen tot € 75 per 2 jaar

Een bril zonder bijbetaling 
of lenzen tot € 125 per 2 jaar

Een bril zonder bijbetaling 
of lenzen tot € 175 per 2 jaar

Anticonceptie Eigen bijdrage GVS
100% vergoed

Eigen bijdrage GVS
100% vergoed

Eigen bijdrage GVS
100% vergoed

Hoortoestel Eigen bijdrage tot 
€ 100 vergoed

Eigen bijdrage tot 
€ 150 vergoed  

Eigen bijdrage tot 
€ 200 vergoed

Alternatieve 
geneeswijzen

- 100% vergoed tot max. 
€ 400 (max. € 40 per dag)

100% vergoed tot max. 
€ 600 (max. € 40 per dag)

Medicijnen - Eigen bijdrage GVS
tot € 100 vergoed

Eigen bijdrage GVS
100% vergoed
Zelfzorgmiddelen via de 
nationale-apotheek.nl 
tot € 100

Voetzorg € 150 € 200 € 250

Orthopedisch schoeisel Eigen bijdrage tot 
€ 75 vergoed

Eigen bijdrage tot 
€ 75 vergoed

Eigen bijdrage 
100% vergoed

Ziekenvervoer Eigen bijdrage volledig 
vergoed

Eigen bijdrage volledig 
vergoed

Eigen bijdrage volledig 
vergoed

WMO maatwerk-
voorziening**

Eigen bijdrage tot € 300 
per jaar vergoed

Eigen bijdrage tot € 300 
per jaar vergoed

Eigen bijdrage tot € 300 
per jaar

Mantelzorgvervanging - 15 dagen 15 dagen

** Dit geldt voor de eigen bijdragen die het CAK bij u in rekening brengt voor een WMO-maatwerkvoorziening.

Belangrijkste vergoedingen tandartsverzekering
U kiest ook een tandartsverzekering: GarantTandVerzorgd 250, GarantTandVerzorgd 500
en GarantTandVerzorgd 750. In dit overzicht leest u de verschillen.

GarantTandVerzorgd 250 GarantTandVerzorgd 500 GarantTandVerzorgd 750

Mondzorg 
vanaf 18 jaar

100% tot € 250 100% tot € 500 100% tot € 750 
Orthodontie 80% 
tot max. € 500

Mondzorg 
tot 18 jaar

Gratis GarantTandverzorgd 
750 + orthodontie tot 
max € 2.000

Gratis GarantTandverzorgd 
750 + orthodontie tot 
max € 2.000

Gratis + orthodontie 
tot max € 2.000 
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