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Verzekeraar CZ NN ONVZ Jaaah VGZ
Aanvullend pakket CZ Plus Collectief Extra Benfit inclusief werkfit Best inclusief werkfit Werkt Beter

Premie Aanvullend pakket € 24,57 € 22,20 € 20,47 € 8,05 € 26,63

Fysiotherapie Maximaal 21 per jaar Maximaal 9 behandelingen per jaar 19 behandelingen per jaar, waarvan maximaal

9 behandelingen manuele therapie

9 complete online fysio behandeltrajecten / 

fysieke fysiobehandelingen + 14 

fysiotherapiebehandelingen na een ongeluk

Maximaal 20 behandelingen per jaar waarvan 

maximaal 9 behandelingen manuele therapie

Brillenglazen en contactlenzen Maximaal 100 euro per 2 jaar Geen 75 euro per 2 aansluitende kalenderjaren Geen Maximaal 100 euro per 3 jaar

Alternatieve zorg Maximaal 350 euro per kalenderjaar en 

maximum van 40 euro per dag

250 euro 40 euro per dag, tot 350 euro.

Geen geneesmiddelen

Geen Maximaal 300 euro per kalenderjaar en 

maximum van 40 euro per dag

Buitenlanddekking Volledige vergoeding spoedeisende zorg 

buitenland en vaccinaties voor 75%

Wereld dekking 100% spoedeisende zorg Vaccinaties 75 euro voor 11 ziekterisico’s 100% vergoeding voor spoedeisende zorg in 

het buitenland (werelddekking, max. 180 

dagen) buitenlandvaccinaties (max. 100 euro 

per kalenderjaar/11 verschilllende 11 

ziekterisico’s)

Volledige vergoeding spoedeisende zorg 

buitenland en vaccinaties

Anticonceptiemiddelen vanaf 21 jaar Maximaal het bedrag zoals

vastgelegd in het

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

(GVS)

200 euro 100% vergoed vanaf 21 jaar 100% vergoed vanaf 21 jaar Maximaal het bedrag zoals

vastgelegd in het

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

(GVS)

Preventie 1x per jaar preventief onderzoek ter hoogte 

van 150 euro en 200 euro preventietegoed

Griepprik 100%, voedingsadvies 200 euro Preventieve programma's voor mentale fitheid 

tot 500 euro per jaar, 1 persoonlijke 

gezondheidscheck of sportcheck

Persoonlijke gezondheidscheck van 100 euro, 

gebruik van de meditatie app Headspace 

(abonnement voor één jaar) + preventieve 

programma's voor mentale fitheid tot 500 

euro per jaar

Maximaal 600 euro per kalenderjaar

Orthodontie Geen 80% vergoed tot 1.000 euro gehele 

verzekeringsduur

Geen Geen Geen

Verzekeraar NN ONVZ Jaaah VGZ
Tandartspakket Collectief TandenGaaf500 Tandfit B Tand Beter

Premie Tandartspakket € 30,15 € 27,96 € 29,25 € 11,02 € 29,07

Reguliere Behandelingen Totaal maximaal budget 500 euro per jaar, 

controle 100% vergoed en behandeling 80% 

vergoed tot het maximum op is

100% vergoed tot maximaal 500 euro 500 euro waarvan maximaal 150 euro 

preventieve mondzorg

75% vergoed van de algemene 

tandheelkundige zorg (inclusief materiaal- en 

techniekkosten), tot maximaal 250 euro per 

kalenderjaar. Een eigen bijdrage die je betaalt 

voor een kunstgebit of voor bijzondere 

tandheelkunde valt hier ook onder. Maar 

orthodontie niet

Totaal maximaal budget 650 euro per jaar, 

controle 100% vergoed en behandeling 80% 

vergoed tot het maximum op is

Specialistische behandelingen: 

(kronen, bruggen, protheses en 

paradontologie)  

80% vergoed tot het maximum 500 euro op is 100% vergoed tot het maximum  500 euro op 

is

Tandheelkundige zorg na een ongeval, 5.000 

euro

Geen 80% vergoed tot het maximum 650 euro op is 

Orthodontie 80% vergoed tot een maximum van 700 euro 

(2.045 euro indien onder de 18 jaar) voor de 

gehele looptijd van de verzekering

Geen Geen Geen 100% vergoed tot een maximum van 500 euro 

(2.000 euro indien onder de 18 jaar) voor de 

gehele looptijd van de verzekering



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.


