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Uw collectieve zorgverzekering via Stichting BGZC in 2019



Aanvullende informatie van Stichting BGZC, in samenwerking
met Witte-Boussen Assurantiën B.V.

Heeft u een aanvullende verzekering Intro, Start, Royaal of Excellent afgesloten? En heeft uw collectiviteit gekozen 

voor de Buitenland-clausule (art. 9.1.1)? Dan krijgt u vanuit het BGZC Aanvullend Pakket een extra vergoeding voor 

niet-spoedeisende zorg in België en Duitsland. Heeft u de aanvullende verzekering Excellent afgesloten? Dan gelden 

alle onderstaande extra vergoedingen. De Buitenland-clausule (art. 9.1.1) is alleen van toepassing als uw collectiviteit 

hiervoor heeft gekozen. Wanneer u aanspraak heeft op dit aanvullende pakket staat dit op het polisblad aangegeven.  

Deze vergoeding hoort bij de polisvoorwaarden.

Uw Avéro Achmea collectieve zorgverzekering via Stichting BGZC in 2019

Voor de collectiviteiten MET Buitenland-clausule:
Heeft u een aanvullende verzekering Excellent afgesloten? Dan krijgt u automatisch het BGZC Aanvullend Pakket. Wanneer u aanspraak heeft op dit 
aanvullende pakket staat dit op het polisblad aangegeven. De vergoeding is opgenomen in de Extra voorwaarden van Avéro Achmea (art. 9.1.1). Op 
pagina 2 van de Uitgebreide voorwaarden wordt vermeld welke verzekeringen kunnen worden afgesloten. Het BGZC Aanvullend Pakket kunt u alleen 
afsluiten in combinatie met de basisverzekering ‘Zorg Plan Restitutie’ (restitutiepolis) én een aanvullende verzekering Excellent. Daarom kan de 
basisverzekering ‘Zorg Plan Natura’ (naturapolis) in uw collectiviteit niet worden afgesloten.

Voor de collectiviteiten ZONDER Buitenland-clausule:
Heeft u een aanvullende verzekering Excellent afgesloten? Dan krijgt u automatisch het BGZC Aanvullend Pakket. Wanneer u aanspraak heeft op dit 
aanvullende pakket staat dit op het polis blad aangegeven. De vergoeding voor niet spoedeisende zorg in België (art. 9.1.1) geldt niet voor u. Op pagina 
2 van de uitgebreide voorwaarden wordt vermeld welke verzekeringen kunnen worden afgesloten. Het BGZC Aanvullend Pakket kunt u alleen afsluiten 
in combinatie met een aanvullende verzekering Excellent.

1 Alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen
BGZC Aanvullend Pakket
Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen 100%, consulten van alternatief genezers of therapeuten maximaal € 40,- per dag. Maximaal 
€ 450,- per persoon per kalenderjaar voor alternatieve behandelingen én antroposofische en/of homeopathische geneesmiddelen samen voor 
verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

3 Beweegprogramma’s
3.1 Beweegprogramma’s
BGZC Aanvullend Pakket
Maximaal € 350,- per persoon per aandoening per kalenderjaar. In plaats van het genoemde bedrag voor de gehele duur van de aanvullende 
verzekering voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

3.2 Fitnesstrainingen
Wij vergoeden de kosten van medisch noodzakelijke fitnesstrainingen in een erkend Fitness Centrum.

Voorwaarden voor vergoeding
1 De training moet op voorschrift van de behandelend/verwijzend arts plaatsvinden.
2 De training moet plaats vinden met/onder medische begeleiding in het kader van een lopende medische behandeling van een arts of medisch 

specialist.
3 U dient de nota samen met de verklaring van de behandeld/verwijzend arts ter attentie van onze medisch adviseur in te dienen.

BGZC Aanvullend Pakket
100% voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

4 Bewegen in extra verwarmd water bij reuma
BGZC Aanvullend Pakket
Aanvulling tot 100% voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

BGZC Aanvullend Pakket
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5 Pedicurezorg bij een reumatische-, diabetische- of medische voet
BGZC Aanvullend Pakket
Aanvulling tot 100% voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

6  Podotherapie/Podologie/podoposturale therapie en (sport)steunzolen
BGZC Aanvullend Pakket
Aanvulling tot 100%, waaronder maximaal 1 paar (sport)steunzolen voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

8  Vaccinaties en preventieve geneesmiddelen in verband met verblijf in het buitenland
BGZC Aanvullend Pakket
consulten en vaccinaties:
• 100% bij een niet-gecontracteerde zorgverlener voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent preventieve geneesmiddelen (zoals 

malariapillen):
• 100% bij een niet-gecontracteerde apotheek voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

9 Zorg in het buitenland 
9.1.1 Niet-spoedeisende zorg in België en Duitsland
BGZC Aanvullend Pakket
In afwijking van artikel 2.2 van de Algemene voorwaarden aanvullende verzekeringen Avéro Achmea, is de volgende vergoedingsregeling van 
toepassing.

Niet-spoedeisende zorg in België en Duitsland:
a voor zorg die verleend is in België  of Duitsland binnen een straal van 55 km, te rekenen vanaf de Nederlandse grens, heeft u recht op een 

vergoeding tot maximaal 100% van de kosten van de medisch noodzakelijke zorg en tandheelkundige hulp wegens een ziekte, een ongeval of 
aandoening.

b voor zorg die is verleend in het overige gedeelte van België of Duitsland heeft u recht op een vergoeding tot maximaal 200% van het op het 
moment van de behandeling op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) vastgestelde maximum tarief, indien de zorg binnen 
Nederland zou zijn verleend. Wanneer en voor zover geen (maximum) Wmgtarieven zijn vastgesteld, heeft u recht op vergoeding van de kosten tot 
maximaal 200% van het in Nederland geldende marktconforme bedrag.

Voorwaarden voor vergoeding
1 Wij vergoeden de kosten alleen, als wij deze ook in Nederland vanuit de basisverzekering zouden vergoeden en als het schadebedrag hoger is dan 

de vergoeding vanuit de basisverzekering.
2 De behandelingen moeten plaatsvinden bij erkende (of daarmee gelijk te stellen) zorgverleners.

Heeft u vanuit de basisverzekering aanspraak op niet-spoedeisende zorg in het buitenland? Dan geldt de vergoeding als aanvulling op de 
basisverzekering.

Wordt u opgenomen in een ziekenhuis? Dan is de vergoeding beperkt tot een vergoeding van de kosten van maximaal 365 verpleegdagen per 
ziektegeval. Onder ziektegeval verstaan wij: iedere niet onderbroken behoefte aan een medische behandeling, welke voortkomt uit dezelfde 
ziekteoorzaak of hetzelfde ongeval.

9.4  Overnachtings- en vervoerskosten gezinsleden na zorgbemiddeling naar België of Duitsland
BGZC Aanvullend Pakket
Maximaal € 35,- per nacht voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent. De maximale vergoeding van € 500,- per kalenderjaar voor alle 
gezinsleden samen voor de gemaakte overnachtings- en/of vervoerskosten is niet van toepassing.

10 Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
10.1  Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck voor verzekerden van 18 jaar en ouder 
BGZC Aanvullend Pakket
Maximaal 14 behandelingen per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

11 Huidverzorging
11.1 Acnébehandeling 
BGZC Aanvullend Pakket
Maximaal € 250,- per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

11.2 Camouflagetherapie 
BGZC Aanvullend Pakket
Maximaal € 300,- per persoon voor de gehele duur van de aanvullende verzekering voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent

11.3 Elektrische epilatie, IPL of lasertherapie 
BGZC Aanvullend Pakket
Maximaal € 200,- per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent
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12 Hulpmiddelen
12.3.2 Persoonlijke alarmeringsapparatuur op sociale indicatie
Is er sprake van een onomkeerbare beperking in uw gezondheid of leefomstandigheden, bijvoorbeeld ten gevolge van algemene ouderdomsklachten of 
gevoelens van onveiligheid? Dan vergoeden wij de alarmeringsapparatuur en de abonnementskosten van het gebruik van een alarmeringssysteem.

Voorwaarde voor vergoeding
Bij een niet-gecontracteerde leverancier moet u van ons vooraf toestemming hebben gekregen.

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde leverancier
Let op! Hebben wij uw leverancier niet gecontracteerd? Dan vergoeden wij alleen (een deel van) de abonnementskosten. U ontvangt geen vergoeding 
voor de alarmeringsapparatuur. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de gecontracteerde leverancier. Wilt u weten met welke leveranciers wij een 
contract hebben? Gebruik dan de Zorgzoeker op www.averoachmea.nl/zoekuwzorgverlener of neem contact met ons op.

BGZC Aanvullend Pakket
100% bij een door ons gecontracteerde leverancier of bij een niet door ons gecontracteerde leverancier maximaal € 60,- per persoon per kalenderjaar 
voor de abonnementskosten voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent

12.3.3 Persoonlijke alarmeringsapparatuur voor tijdelijk gebruik
Heeft u een kortdurende beperking in uw gezondheid, bijvoorbeeld na een operatie of bij verergering van een chronische ziekte en bent u afhankelijk 
van mantelzorg? Dan vergoeden wij voor een periode van maximaal 4 aaneengesloten weken per keer, de alarmeringsapparatuur en de 
abonnementskosten van het gebruik van een alarmeringssysteem.

Alleen gecontracteerde zorg vergoed
Let op! De alarmeringsapparatuur en de aansluiting op de alarmcentrale moet worden geregeld en geleverd door een door ons gecontracteerde 
leverancier. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de gecontracteerde leverancier. Kiest u voor een leverancier die wij niet gecontracteerd hebben? 
Dan ontvangt u geen vergoeding. Wilt u weten met welke leveranciers wij een contract hebben? Gebruik dan de Zorgzoeker op  
www.averoachmea.nl/zoekuwzorgverlener of neem contact met ons op.

BGZC Aanvullend Pakket
100% voor maximaal 4 weken voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

12.9 Hoortoestellen
Wettelijke eigen bijdrage hoortoestellen
Wij vergoeden de wettelijke eigen bijdrage van een hoortoestel.

Voorwaarde voor vergoeding
U moet recht hebben op vergoeding van een hoortoestel vanuit de basisverzekering (zie artikel 4 van het hoofdstuk ‘Verzekerde zorg basisverzekering’).

BGZC Aanvullend Pakket
Maximaal € 500,- per persoon per toestel voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent

12.10 Eigen bijdrage overige hulpmiddelen
Wij vergoeden de wettelijke eigen bijdragen van hulpmiddelen uit het Reglement Hulpmiddelen.

Voorwaarde voor vergoeding
U moet recht hebben op vergoeding van een hulpmiddel vanuit de basisverzekering (zie artikel 4 van het hoofdstuk ’Vergoedingen zorg 
basisverzekering’).

Wat wij (volgens dit artikel) niet vergoeden
Wij vergoeden niet de kosten van de wettelijke eigen bijdragen orthopedische schoenen en allergeenvrije schoenen.

BGZC Aanvullend Pakket
100% voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent

13 Farmaceutische zorg
13.4 Wettelijke eigen bijdrage (bovenlimietprijs GVS)
Sommige medicijnen betaalt u deels zelf en vergoeden wij deels vanuit de basisverzekering. Het deel dat u zelf moet betalen, is de wettelijke eigen
bijdrage. Wij vergoeden deze wettelijke eigen bijdrage (de bovenlimietprijs GVS), als het gaat om farmaceutische zorg die vergoed wordt vanuit de
basisverzekering of de aanvullende verzekering. GVS staat voor geneesmiddelenvergoedingssysteem. In het GVS staat welke geneesmiddelen
vanuit de basisverzekering vergoed mogen worden.

Wat wij (volgens dit artikel) niet vergoeden
Wij vergoeden niet de kosten van de eigen bijdrage die u moet betalen, omdat u het maximum overschrijdt van de maximale vergoedingen voor de
(deel)prestaties farmacie, geneesmiddelen en dieetpreparaten.

BGZC Aanvullend Pakket
100% voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

13.5 Griepvaccinatie
Bent u jonger dan 60 jaar? Dan vergoeden wij de kosten van een griepvaccinatie.
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Wat wij (volgens dit artikel) niet vergoeden
Wij vergoeden niet de kosten van vaccinaties in het kader van het Nationaal programma grieppreventie (risicogroepen).

BGZC Aanvullend
100% voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

14 Orthodontie voor verzekerden tot 22 jaar
BGZC Aanvullend Pakket
De dekking vanuit artikel 14 Orthodontie van de aanvullende verzekering Excellent wordt uitgebreid met € 500,- per persoon voor de gehele duur van de 
aanvullende verzekering. Ook geldt de vergoeding voor verzekerden tot 22 jaar in plaats van 18 jaar. 

18 Brillen en contactlenzen
BGZC Aanvullend Pakket
Maximaal € 50,- per persoon per 3 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen samen voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent

19 Ooglaseren
19.3 Ooglaseren (medisch)
Wij vergoeden de kosten van medisch noodzakelijke ooglaserbehandeling ter vervanging van het dragen van een bril of lenzen. U heeft recht op 
vergoeding van de kosten vanaf min of plus 6 dioptrie en u moet een voorschrift van een oogarts hebben.

Voorwaarden voor vergoeding
De oogarts die de ooglaserbehandeling uitvoert moet als refractiechirurg geregistreerd staan bij het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) of 
voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NOG.

Let op! In het register van de NOG staan ook oogartsen ingeschreven. U heeft echter alleen recht op vergoeding als de behandelend oogarts is 
ingeschreven als refractiechirurg.

BGZC Aanvullend Pakket
Maximaal € 1.100,- extra per persoon voor de gehele duur van de aanvullende verzekering voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

23 Overnachting in een gasthuis en vervoer bezoek bij verblijf in een ziekenhuis of GGZ-instelling 
BGZC Aanvullend Pakket
Maximaal € 35,- per nacht voor de gemaakte overnachtingskosten. Maximaal € 250,- per kalenderjaar voor alle bezoekers samen voor de gemaakte 
overnachtings- en/of vervoerskosten voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

40 Leefstijlinterventies
40.3.2 (Preventieve) cursus
Wij vergoeden, in aanvulling op artikel 40.3.1, de kosten van de volgende (preventieve) cursussen:
a  Het valpreventieprogramma ‘In Balans’ of ‘Vallen Verleden Tijd’. Deze programma’s kunt u volgen bij een door ons gecontracteerde fysiotherapeut of 

oefentherapeut Cesar/Mensendieck die dit programma aanbiedt. Wilt u weten welke fysiotherapeuten en oefentherapeuten Cesar/Mensendieck dit 
programma aanbieden? Gebruik dan de Zorgzoeker op www.averoachmea.nl/zoekuwzorgverlener of neem contact met ons op. U kunt ook een 
valpreventieprogramma bij een thuiszorginstelling volgen.

b  Een bewegingsprogramma’s voor ouderen. Het programma moet worden georganiseerd door een thuiszorginstelling of Pim Mulier;
c  Een geheugentraining. De training moet worden georganiseerd door een thuiszorginstelling.

Voorwaarde voor vergoeding
U moet een origineel bewijs van aanmelding aan ons geven.
 
BGZC Aanvullend Pakket
Per aandoening 1 cursus per persoon per kalenderjaar voor verzekerden metde aanvullende verzekering Excellent
 
40.13 Periodiek algemeen onderzoek (check-up)
Wij vergoeden de kosten van een periodiek algemeen onderzoek (check-up).
 
Voorwaarden voor vergoeding
1   Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een huisarts of medisch specialist die in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum werkt.
2  Het onderzoek moet toelaatbaar zijn volgens de geldende wetgeving.
 
BGZC Aanvullend Pakket
1 keer per 2 kalenderjaren (tot maximaal het tarief grote keuring huisarts) voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent
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42 Sportmedische onderzoeken sportarts
BGZC Aanvullend Pakket
Maximaal € 100,- extra per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

46 Therapeutische vakantiekampen
46.1 Therapeutisch vakantiekamp voor kinderen
BGZC Aanvullend Pakket
Maximaal € 350,- extra per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

46.2 Therapeutisch vakantiekamp voor gehandicapten
BGZC Aanvullend Pakket
Maximaal € 350,- extra per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent.

47 Vervoer van zieken
Wij vergoeden de kosten van zittend ziekenvervoer, als en voor zover het voor u om medische redenen niet mogelijk is gebruik te maken van openbaar 
vervoer. De vergoeding geldt voor verzekerden die geen recht hebben op vergoeding van vervoer op grond van artikel 20 van het hoofdstuk ‘Verzekerde 
zorg basisverzekering’.

Wij vergoeden de kosten van (meerpersoons) taxivervoer of eigen vervoer per auto, zowel naar als van:
a een ziekenhuis of kraaminrichting voor verblijf;
b een ziekenhuis voor poliklinische behandeling of onderzoek op verzoek van een medisch specialist;
c de plaats waar de behandelend medisch specialist praktijk uitoefent;
d een orthopedisch-instrumentmaker om uw prothese aan te passen;
e een inrichting waarin u bent opgenomen en/of wordt behandeld ten laste van de Wlz.

Voorwaarden voor vergoeding
Voor vergoeding stellen wij de volgende voorwaarden:
1 U moet van ons vooraf toestemming hebben gekregen via de Vervoerslijn. De Vervoerslijn bepaalt of u recht heeft op de vergoeding van de kosten 

van vervoer en op welke vorm van vervoer u recht heeft. Het telefoonnummer van de vervoerslijn is 071 – 365 41 54.
2 U moet vervoerd worden voor zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering, de Wlz of uw aanvullende verzekering.
3 U moet zich laten behandelen in de dichtstbijzijnde plaats waar de zorg, die nodig is, geleverd kan worden, tenzij u dit anders met ons bent 

overeengekomen.
4 De zorgverlener mag niet meer dan 200 kilometer van u af zijn gevestigd, tenzij wij dit anders met u zijn overeengekomen.
5 Laat u zich in België of Duitsland behandelen? Dan vergoeden wij de kosten van zittend ziekenvervoer alleen, als u op maximaal 55 kilometer vanaf 

de grens met Nederland wordt behandeld. Bent u via onze Zorgversneller opgenomen in een ziekenhuis in België of Duitsland?  
Dan kunnen wij de kosten van het vervoer vergoeden vanuit artikel 9.3 van de ‘Vergoedingen aanvullende verzekeringen’. En is de vergoeding op 
grond van artikel 47 niet van toepassing.

BGZC Aanvullend Pakket
Eigen vervoer € 0,30 per kilometer, (meerpersoons) taxivervoer 100% voor verzekerden met de aanvullende verzekering Excellent
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Aan dit overzicht met extra vergoedingen kunt u geen zelfstandige rechten ontlenen. De extra vergoedingen uit dit overzicht zijn een aanvulling op de 
vergoedingen uit de door u afgesloten aanvullende verzekering. De voorwaarden en uitsluitingen uit de corresponderende artikelen van de aanvullende 
verzekering zijn onverkort van toepassing op de extra vergoedingen. 

Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30208633 en de AFM onder nummer 12001023.
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Aanvullende Ziekenhuis Extra Verzekering
Met de Ziekenhuis Extra Verzekering heeft u bij ziekenhuisverblijf in België en Duitsland recht op vergoeding van de kosten van verblijf in een één- of 
tweepersoonskamer, terwijl dat medisch gezien niet noodzakelijk is.

Let op! Deze polisvoorwaarden zijn alleen van toepassing op verzekerden met een Ziekenhuis Extra Verzekering. U kunt deze verzekering afsluiten in 
de leeftijd van 18 t/m 64 jaar. Er is wel medische selectie van toepassing. Op uw polisblad kunt u zien of u een Ziekenhuis Extra Verzekering heeft 
afgesloten.

1 Comfortvoorzieningen bij ziekenhuisverblijf in België of Duitsland
Bent u 18 jaar of ouder en verblijft u in een zorginstelling in België of Duitsland? En ondergaat u daar een medische behandeling die wij hebben 
gecontracteerd? Dan vergoeden wij de extra kosten die de zorginstelling in rekening brengt voor verblijf in een één- of tweepersoonskamer. Wij 
vergoeden ook de kosten van een eventuele honorariumtoeslag. Als de één- of tweepersoonskamer voor u niet beschikbaar is, vergoeden wij € 70,- per 
dag dat u in het ziekenhuis verblijft (de zogenoemde daggeldvergoeding). Wij vergoeden dan tot maximaal € 4.900,- per kalenderjaar.

Verblijft u in een zorginstelling in België of Duitsland? En ondergaat u daar een medische behandeling die wij niet hebben gecontracteerd? Dan 
vergoeden wij tot maximaal € 70,- per dag dat u in het ziekenhuis verblijft (de zogenoemde daggeldvergoeding). Het gaat hierbij om een vergoeding 
voor de extra kosten die de zorginstelling in rekening brengt voor verblijf in een één- of tweepersoonskamer. Wij vergoeden maximaal € 4.900,- per 
kalenderjaar.

Een eventuele honorariumtoeslag vergoeden wij niet. U heeft daarnaast zowel bij gecontracteerde als niet-gecontracteerde medische behandelingen in 
België of Duitsland geen recht op vergoeding van aanvullende comfortservices.

Wat wij niet vergoeden
Wij vergoeden niet de kosten van comfortvoorzieningen bij verblijf op de revalidatie-afdeling of psychiatrische afdeling van een (psychiatrisch) 
ziekenhuis.

2 Taxivervoer van en naar het ziekenhuis
Maakt u op de eerste en laatste dag van uw ziekenhuisverblijf in België of Duitsland kosten voor taxivervoer? Dan vergoeden wij de kosten van dit 
vervoer vanaf uw woonadres naar en van het ziekenhuis. Begeleidt iemand u bij dit vervoer? Dan vergoeden wij ook de kosten van zijn of haar heen- of 
terugreis. Per ziekenhuisverblijf vergoeden wij maximaal 4 taxiritten.



Service & Contact
 

Uw eerste aanspreekpunt: 

Witte-Boussen Assurantiën B.V. 

Mr. F. J. Haarmanweg 16

Postbus 201

4530 AE Terneuzen

Telefoon: (+31) 0115 61 83 44

Fax: 0115 61 45 60

E-mail: zorg@witteboussen.nl

Contact via Avéro Achmea

Website: Op averoachmea.nl vind u een antwoord op veel vragen.

Telefoon: (071) 751 00 22. Onze Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van  

8.00 tot 18.00 uur.

E-mail: avero.zorgverzekering@achmea.nl

Wat doen wij en wie zijn wij? Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan.  
We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten. Daarvoor werken we samen met 
adviseurs. Onze adviseurs geven u onafhankelijk advies. Zo bent u verzekerd op de manier die bij u past.

Kijk op averoachmea.nl voor een overzicht van gecontracteerde zorgverleners, de hoogte van de vergoeding bij 
de niet-gecontracteerde zorgverleners, het Reglement Hulpmiddelen, het Reglement Farmaceutische zorg, het 
Reglement Zvw-pgb, de Beroepsverenigingen van alternatief genezers die voldoen aan de criteria van Avéro 
Achmea, de polisvoorwaarden, brochures, formulieren en overige informatie over onze verzekeringen. U kunt de 
informatie ook bij ons opvragen.

Voor de zorgverzekeringen van Avéro Achmea is Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te 
Utrecht (KvK 30208633, AFM 12001023) de verzekeraar. Voor de aanvullende verzekeringen van Avéro Achmea is 
Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist (KvK 28080300, AFM 12000647). 

Wij doen ons uiterste best om u goede en duidelijke informatie te geven. Klopt er iets niet in onze communicatie? 
Geef het dan aan ons door zodat wij de fout kunnen herstellen. Staan er onjuistheden in? Dan is Avéro Achmea 
hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit product of deze dienst kunt u geen rechten ontlenen.

Op averoachmea.nl/privacy-statement leest u alles over uw privacy.
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