
Aanvullend pakket CZ Basis Collectief VGZ Aanvullend Werkt 

Goed

CZ Plus Collectief VGZ Aanvullend Werkt 

Beter

CZ Top Collectief VGZAanvullend Werkt Best

Premie per maand € 8,95 € 9,54 € 23,80 € 21,06 € 40,05 € 35,64

Fysiotherapie vanaf 18 jaar 9 behandelingen 9 behandelingen, waarvan 

max 9 voor manuele 

therapie

21 behandelingen 20 behandelingen, waarvan 

max 9 voor manuele 

therapie

36 behandelingen 32 behandelingen, waarvan 

max 9 voor manuele 

therapie

Brillenglazen en contactlenzen Geen vergoeding Geen vergoeding € 100,- 1 x per 2 jaar 

(brillen, lenzen en 

ooglaserbehandeling 

tezamen)

1 complete bril vergoed  

per 3 jaar bij 

gecontracteerde 

zorgverleners of  

€ 50,- bij niet-

gecontracteerde 

leveranciers; of € 50,- 

vergoeding voor lenzen bij 

een opticien naar keuze

€ 200,- 1 x per 2 jaar 

(brillen, lenzen en 

ooglaserbehandeling 

tezamen)

1 complete bril vergoed  

per 3 jaar bij 

gecontracteerde 

zorgverleners of  

€ 100,- bij niet-

gecontracteerde 

leveranciers; of € 100,- 

vergoeding voor lenzen bij 

een opticien naar keuze

Alternatieve zorg Totale vergoeding € 250,-- 

alternatieve geneeswijzen 

en medicijnen.

Alternatieve geneeswijzen 

max € 30,- per dag; 

Tezamen max. € 250,- per 

€ 200,- per jaar, maximaal € 

40,- per dag voor 

behandeing en consult

Totale vergoeding € 450,-- 

alternatieve geneeswijzen 

en medicijnen.

Alternatieve geneeswijzen 

max € 40,- per dag; 

Tezamen max. € 450,- per 

€ 300,- per jaar, maximaal € 

40,- per dag voor 

behandeing en consult

Totale vergoeding € 650,--

alternatieve geneeswijzen 

en medicijnen.

Alternatieve geneeswijzen 

max € 40,- per dag; 

Tezamen max. € 650,- per 

€ 500,- per jaar, maximaal € 

40,- per dag voor 

behandeing en consult

Buitenlanddekking Spoed in EU/EER, of 

Verdragsland 100%, andere 

landen 2x NL tarief

Tandheelkundige hulp max. 

€ 275,-

Spoed: volledige 

vergoeding + repatriering 

naar Nederland

Spoed in EU/EER, of 

Verdragsland 100%, andere 

landen 2x NL tarief

Tandheelkundige hulp max. 

€ 275,-

Spoed: volledige 

vergoeding + repatriering 

naar Nederland

Spoed in EU/EER, of 

Verdragsland 100%, andere 

landen 2x NL tarief

Tandheelkundige hulp max. 

€ 275,-

Spoed: volledige 

vergoeding + repatriering 

naar Nederland

Anticonceptiemiddelen vanaf 21 jaar Geen vergoeding Vergoeding van 

anticonceptiepil, 

anticonceptiestaafje, 

spiraaltje, ring of 

pessarium. Maximaalhet 

bedrag zoals vastgelegd in 

het GVS

Anticonceptie uit GVS € 

200,-

Vergoeding van 

anticonceptiepil, 

anticonceptiestaafje, 

spiraaltje, ring of 

pessarium. Maximaalhet 

bedrag zoals vastgelegd in 

het GVS

Anticonceptie uit GVS € 

200,-

Vergoeding van 

anticonceptiepil, 

anticonceptiestaafje, 

spiraaltje, ring of 

pessarium. Maximaalhet 

bedrag zoals vastgelegd in 

het GVS



Preventie max. € 100,- voor  

preventief onderzoek

Vaccinaties en reizen naar 

buitenland 50% vergoed

+ Beweegprogramma 1x 

per 3jr € 350,-

Griepprik 1x per jaar

Budget van  400,- per jaar, 

o.a. te besteden aan:

- Cursussen

- Leefstijl check

- Gewichtsconsulent                    

- vaccinaties

max. € 150,- voor  

preventief onderzoek

Vaccinaties en reizen naar 

buitenland 75% vergoed

+ Beweegprogramma 1x 

per 3jr € 350,-

Griepprik 1x per jaar

Budget van 600,- per jaar, 

o.a. te besteden aan:

- Cursussen

- Leefstijl check

- Gewichtsconsulent                    

- vaccinaties

max. € 200,- voor  

preventief onderzoek

Vaccinaties en reizen naar 

buitenland 100% vergoed

+ Beweegprogramma 1x 

per 3jr € 350,-

Griepprik 1x per jaar

Budget van  700,- per jaar, 

o.a. te besteden aan:

- Cursussen

- Leefstijl check

- Gewichtsconsulent                    

- vaccinaties

Orthodontie Zie tandartsverzekering 

Mondzorg bij ongevallen € 

10.000,-

Zie tandartsverzekering, op 

de tandartsverzekering € 

10.000,-- na ongeval

Zie tandartsverzekering 

Mondzorg bij ongevallen € 

10.000,-

Zie tandartsverzekering, op 

de tandartsverzekering € 

10.000,-- na ongeval

Zie tandartsverzekering 

Mondzorg bij ongevallen € 

10.000,-

Zie tandartsverzekering, op 

de tandartsverzekering € 

10.000,-- na ongeval

Afsluiten Klik hier voor afsluiten Klik hier voor afsluiten Klik hier voor afsluiten Klik hier voor afsluiten Klik hier voor afsluiten Klik hier voor afsluiten

Tandarts pakket CZ Tandarts Collectief VGZ Tand Goed CZ Tandarts  Uitgebreid 

Collectief

VGZ Tand Beter CZ Uitgebreide Tandarts 

Collectief 

VGZ Tand Best

Premie per maand € 29,25 € 12,51 € 44,86 € 22,95 € 44,86 € 43,65

Reguliere Behandelingen 100% 

(Consulten,Mondhygiene,V

ulling en trekken) (regulier 

en specialistisch samen 

max € 450,- per jaar) 

100% voor periodieke 

controle en 

probleemgericht consult en 

80% voor overige 

behandelingen tot max. € 

250,- per jaar

(regulier + specialistisch 

tezamen)

100% 

(Consulten,Mondhygiene,V

ulling en trekken) (regulier 

en specialistisch samen 

max € 1.150,- per jaar) 

100% voor periodieke 

controle en 

probleemgericht consult. 

80% voor overige 

behandelingen max. € 650,- 

per jaar

(regulier + specialistisch 

tezamen)

100% 

(Consulten,Mondhygiene,V

ulling en trekken) (regulier 

en specialistisch samen 

max € 1.150,- per jaar) 

100% voor periodieke 

controle en 

probleemgericht consult. 

80% voor overige 

behandelingen max. € 

1150,- per jaar

(regulier + specialistisch 

tezamen)

Specialistische behandelingen: (kronen, 

bruggen, protheses en paradontologie)  

75% (overig) (regulier en 

specialistisch samen max € 

450,- per jaar)

80% tot max. € 250,- per 

jaar (regulier + 

specialistisch tezamen) 

gebitsreiniging 80% max € 

250,--

75% (overig) (regulier en 

specialistisch samen max € 

1.150,- per jaar)

80% tot max. € 650,- per 

jaar (regulier + 

specialistisch tezamen) 

gebitsreiniging 80% max € 

250,--

75% (overig) (regulier en 

specialistisch samen max € 

1.150,- per jaar)

80% tot max. € 1.150,- per 

jaar (regulier + 

specialistisch tezamen) 

gebitsreiniging 80% max € 

250,--

Orthodontie tot 18 jaar 100% (max. 

€2.045,-  voor onzichtbare 

beugel)  vanaf 18 jaar 80% 

max. € 700,-- 

Geen vergoeding tot 18 jaar € 2.500,-, vanaf 

18 jaar 80% max. € 1.000,-- 

tot 18 jaar € 2.000,-, vanaf 

18 jaar € 500,- voor gehele 

looptijd van de aanvullende 

verzekering

tot 18 jaar € 2500,-, vanaf 

18 jaar 80% max. € 1.000,-- 

tot 18 jaar € 3.000,-, vanaf 

18 jaar € 1.500,- voor 

gehele looptijd van de 

aanvullende  verzekering

Medische selelectie nee nee ja, via tandarstverklaring nee ja, via tandartsverklaring ja, 2 aanvullende vragen

Aflsuiten Klik hier voor afsluiten Klik hier voor afsluiten Klik hier voor afsluiten Klik hier voor afsluiten Klik hier voor afsluiten Klik hier voor afsluiten

https://www.cz.nl/collectief/002613220
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering?collid=14868
https://www.cz.nl/collectief/002613220
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering?collid=14868
https://www.cz.nl/collectief/002613220
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering?collid=14868
https://www.cz.nl/collectief/002613220
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering?collid=14868
https://www.cz.nl/collectief/002613220
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering?collid=14868
https://www.cz.nl/collectief/002613220
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering?collid=14868


Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Meijers accepteert geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit onjuist gebruik van dit document.

De polisvoorwaarden van de betreffende verzekeraar zijn altijd leidend en gaan boven dit document.

De hoogte van de vergoeding is per jaar, tenzij anders vermeld.

De genoemde bedragen zijn maximum bedragen, tenzij anders vermeld.

De genoemde vergoedingen zijn op basis van gecontracteerde zorg. Bij ongecontracteerde zorg kan de vergoeding lager zijn.


