
Geen centje pijn meer 
met de ZorgVoordeelPolis  

Eindelijk! De ZorgVoordeelPolis 
Het beste recept voor uw zorgverzekering

Wij leggen u graag uit waarom

[ plaats hier uw logo ]



In de basiszorgverzekering worden alleen tandartskosten vergoed voor 
kinderen tot 18 jaar. Wilt u uzelf verzekeren tegen tandartskosten, sluit dan 
aanvullend een tandartsverzekering af op uw ZorgVoordeelPolis. U bepaalt 
zelf het maximumbedrag van uw verzekering. De veelvoorkomende 
tandartsbehandelingen krijgt u vergoed tot het door u gekozen 
maximumbedrag.
 

U kunt kiezen uit drie varianten: 

 BudgetTand Voordeelpolis 

 ComfortTand Voordeelpolis 

 CompleetTand Voordeelpolis

 
 
De ZorgVoordeelPolis is volledig ingesteld op de digitale wereld. U krijgt 
een eigen polisomgeving op internet, die u via uw computer en ook mobiel 
via de speciale Zorg App kunt benaderen. 
 
Deze online omgeving biedt u veel voordelen. Zo kunt u: 
- uw declaraties online en mobiel indienen
- uw verwerkte declaraties bekijken
- uw zorgverbruik en resterend eigen risico inzien
- uw polisblad raadplegen
- uw voorwaarden inzien
- uw gegevens wijzigen 
 
Bovendien bevat de Zorg App uw digitale zorgpas: handig voor onderweg 
en in het buitenland. U heeft namelijk geen dataverbinding nodig om uw 
zorgpas te raadplegen. De Zorg App is beschikbaar voor zowel iPhone 
als Android.   
 
Naast de volledige digitale ondersteuning heeft u uiteraard de mogelijkheid om 
met onze deskundige medewerkers te bellen op nummer 0900 - 369 33 33 of 
mailen via info@aevitae.com. 
 
Deskundige medewerkers en goede service bij Aevitae 
Als enig volmachtbedrijf in Nederland beschikt Aevitae over ITO-certificatie, 
een kwaliteitskeurmerk voor een goed bereikbaar en klantvriendelijk loket, 
zowel telefonisch als via internet. Aevitae streeft ernaar dat de eerste 
medewerker die u aan de lijn krijgt al uw vragen kan beantwoorden.  

U kunt kiezen  
uit vijf aanvullende 
verzekeringen 

- Budget ZorgVoordeelPolis 
- BudgetPlus ZorgVoordeelPolis 
- Comfort ZorgVoordeelPolis 
- Royaal ZorgVoordeelPolis 
- Compleet ZorgVoordeelPolis 

 

In de bijlage vindt u een overzicht met 
de belangrijkste verschillen tussen de 
dekkingen. Uw verzekeringsadviseur 
kan u aan de hand van uw wensen 
uitstekend adviseren welke aanvul-
lende verzekering het beste bij u past.

Let op: overstappen kan tot 31 december, 
maar wacht niet tot het laatste moment! 

De dekking van de basisverzekering is weliswaar wettelijk 
geregeld, maar er is veel onderscheid tussen de producten van 
zorgverzekeraars. Met de ZorgVoordeelPolis kiest u voor hoge 
kwaliteit van de dekking, ruime keuze en maximale korting. De 
uitvoering van de ZorgVoordeelPolis wordt verzorgd door Aevitae, 
specialist in zorgverzekeringen.

Basisverzekering 
De inhoud van de basisverzekering is door de overheid bepaald en bij alle 
zorgverzekeraars gelijk. De basisverzekering kent een verplicht eigen risico voor 
iedereen van 18 jaar en ouder.  
 
U kunt bij ons kiezen uit een natura- of restitutieverzekering. Met beide 
verzekeringen bent u uitstekend verzekerd voor de kosten van bijvoorbeeld  
uw ziekenhuis-, huisartsbezoek of medicijnen.  

Maximale korting
Op de ZorgVoordeelPolis geniet u de maximale korting van 10% die volgens de 
wet op een basisverzekering verleend mag worden. Deze korting is al voor u 
verwerkt in de premie.
 
Keuze tussen restitutie- en naturapolis 
U neemt graag uw eigen beslissingen? Óók als het gaat om uw gezondheid en 
die van uw eventuele gezinsleden. Met een restitutieverzekering krijgt u een 
vaste vergoeding en staat het u vrij om naar de zorgverlener van uw keuze te 
gaan. U heeft dus altijd de optimale vrijheid.

Bij Aevitae betalen wij het overgrote deel van alle nota’s rechtstreeks aan 
zorgverleners. Daar merkt u als verzekerde helemaal niets van. Mocht u toch een 
nota thuis krijgen van een zorgverlener, dan kunt u deze naar ons doorsturen met 
het verzoek tot rechtstreekse betaling. Maakt u gebruik van Mijn Aevitae dan kunt 
u deze nota digitaal indienen.

Met een naturaverzekering kiest u voor zorg bij gecontracteerde zorgverleners. 
Voor de ZorgVoordeelPolis in natura hebben wij contracten gesloten met 
een groot aantal zorgverleners. Deze zorgverleners zijn ook op kwaliteit 
geselecteerd. Wilt u weten of het ziekenhuis of andere zorgverlener van uw 
keuze gecontracteerd is, kijkt u dan op onze site of neemt u contact op met uw 
bemiddelaar. 
 
Keuze in eigen risico 
U kunt er vrijwillig voor kiezen om het verplichte eigen risico te verhogen.  
Zo verlaagt u uw maand- of jaarpremie. 
 
Aanvullende verzekering 
Kosten voor fysiotherapie, orthodontie of zorg in het buitenland worden niet 
vergoed vanuit de basisverzekering en kunnen aardig oplopen. Met een 
aanvullende verzekering bent u hiervoor verzekerd.

Iedereen in Nederland is verplicht  
om een zorgverzekering af te sluiten.  
Eénmaal per jaar, voor 1 januari, kunt  
u wisselen van zorgverzekering. 

Uw eigen online  
omgeving

Aanvullende 
tandartsverzekering

Meer informatie of direct afsluiten? 
 
Uw verzekeringsadviseur is graag bereid om samen met u de best 
passende ZorgVoordeelPolis te selecteren. Hij kan dan gelijk voor u 
berekenen wat u met de ZorgVoordeelPolis op uw ziektekosten kunt 
besparen en u helpen bij het afsluiten. 

Zorg App


