
Extra vergoedingen 2017
Studenten

Meer vergoedingen omdat u collectief verzekerd bent
Bent u collectief verzekerd en heeft u de Basis Plus Module of Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren? 
Dan krijgt u automatisch het pakket Extra Aanvullend Studenten. Dit aanvullend pakket staat, 
wanneer van toepassing, vermeld op uw polisblad. De extra vergoedingen staan beschreven in 
dit overzicht.
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Alternatief

Artikel 1  Alternatieve geneeswijzen, therapieën 
en geneesmiddelen

Vergoeding Extra Aanvullend Studenten
Voor verzekerden met Aanvullend 1 ster: 
Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen 100%,  
consulten van alternatief genezers of therapeuten maximaal € 40,-  
per dag. 

Maximaal € 480,- per persoon per kalenderjaar voor alternatieve 
behandelingen én antroposofische en/of homeopathische 
geneesmiddelen samen.

Voor verzekerden met Aanvullend 2, 3 of 4 sterren:
Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen 100%,  
consulten van alternatief genezers of therapeuten maximaal  
€ 40,- per dag.

Maximaal € 240,- per persoon per kalenderjaar voor alternatieve 
behandelingen én antroposofische en/of homeopathische
geneesmiddelen samen.

Heeft u een Aanvullend 2, 3 of 4 sterren? Dan ontvangt u deze vergoeding 
pas als de maximale vergoeding uit Aanvullend 2, 3 of 4 sterren is bereikt.

Buitenland

Artikel 9   Zorg in het buitenland

9.7 Niet spoedeisende zorg in het buitenland
Wij vergoeden bij ziekenhuisverpleging en dagbehandeling in een 
ziekenhuis, zoals genoemd in artikel 29 van het hoofdstuk ‘Verzekerde 
zorg basisverzekeringen’, de kosten van niet-gecontracteerde niet-
spoedeisende zorg in het buitenland. Heeft u vanuit de basisverzekering 
aanspraak op niet-spoedeisende zorg in het buitenland? Dan geldt de 
vergoeding als aanvulling op de aanspraak uit de basisverzekering.

Vergoeding Extra Aanvullend Studenten
Aanvulling tot kostprijs, bij verblijf in het buitenland van maximaal  
365 dagen.

Ogen en oren

Artikel 18  Brillen en contactlenzen

Vergoeding Extra Aanvullend Studenten
Maximaal € 50,- per persoon per 3 kalenderjaren voor brillen en 
contactlenzen samen.

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 Basis Plus Module of Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren. De voorwaarden en  
uitsluitingen uit de corresponderende artikelen van de Basis Plus Module en Aanvullend 1, 2, 3 en 4 sterren zijn onverkort van toepassing  
op de extra vergoedingen.


