Deze informatie wordt u aangeboden door:

Zorg voor uw ogen

Wij bieden u méér:
- computeroogmeting
- oogdrukmeting
- contactlensaanpassing
- actuele brilmode
- ruime keuze
- garantie
- briladvies
- gratis parkeren
- ruime keuze brillenglazen
en het beste glasadvies.
- Wij zijn o.a. enige lokale
Variluxspecialist
- 1e en 3e woensdagmorgen
van de maand gehoortest
- meer weten?
Kijk ook op onze website;
www.hendriksoptiek.nl
Afspraak voor oogmeting,
contactlensaanpassing en/of
gehoortest: tel (0313) 65 13 83

AL MEER DAN 50 JAAR UW VERTROUWDE VAKADRES

Stuyvenburchstraat 22 • 6961 DR Eerbeek • telefoon (0313) 65 13 83
www.hendriksoptiek.nl

Wij zijn voor u geopend:
ochtend
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

middag

gehele dag gesloten
9:00 - 12:30
13:30 -18:00
9:00 - 12.30
13:30 -18:00
9:00 - 12.30
13:30 -18:00
9:00 - 12.30
13:30 -18:00
9:15 - 16:00

Informatie over vergoedingen
voor brillen & contactlenzen
binnen de zorgverzekering

De zorgverzekering

In een notendop

Wat is de basisverzekering?
Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet, ook wel bekend als de
basisverzekering, in werking getreden. De
overheid heeft namelijk besloten dat iedereen
die in Nederland woont en/of werkt, voortaan
verplicht is zich te verzekeren tegen ziektekosten. Wat verandert er?
De verschillen tussen ziekenfonds, particuliere
ziektekostenverzekering en de ziektekostenregeling voor ambtenaren verdwijnen. Ook
ambtenaren en particulier verzekerden zijn dus
verplicht een basisverzekering af te sluiten.
Kinderen tot 18 jaar zijn ook verplicht
verzekerd, maar betalen geen premie.
Met deze nieuwe basisverzekering hebben alle
Nederlanders recht op dezelfde noodzakelijke
zorg. Er wordt geen onderscheid gemaakt
tussen ziek of gezond, jong of oud.
Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen voor
de basisverzekering te accepteren. Ouderen of
(chronisch) zieken betalen dezelfde premie als
jongeren of gezonde mensen. Wel kan de
premie per verzekeraar verschillen.

Het onderscheid tussen de
ziekenfondsverzekering en particuliere
ziektekostenverzekering vervalt.
! Iedereen die in Nederland woont of werkt,
is verplicht een basisverzekering af te
sluiten.
! Alle verzekeraars zijn verplicht iedereen te
accepteren voor de basisverzekering,
ongeacht leeftijd en/of gezondheid.
! De premie is onafhankelijk van leeftijd
en/of gezondheid. Kinderen tot 18 jaar zijn
gratis verzekerd.
! Er is een inkomensafhankelijke
zorgtoeslag.
! De no-claimregeling van € 255,- is wettelijk
verplicht.
! Verzkerden kunnen kiezen voor een eigen
risico, maar dit is niet verplicht.
! Alle zorgverzekeraars moeten hun
ziekenfondsverzekerden een
basisverzekering zonder eigen risico
aanbieden.
Indien de premie niet wordt betaald, wordt de
verzekering beëindigd.

Hoeveel krijg ik betaald?

Aanvullend / Extra verzekerd

Oogmeting

De vergoeding voor uw nieuwe bril is
afhankelijk van het door u gekozen pakket
van uw zorgverzekeraar. In (bijna) alle
pakketten zijn vergoedingen voor een nieuwe
bril opgenomen. Bij verschillende
maatschappijen wordt voor multifocale brillen
(combinatie van afstands- en leesbril in één
bril) een hogere vergoeding gegeven als
voor een enkelvoudige bril (afstands- of
leesbril). In de verzekeringspapieren vindt u
een overzicht van de verschillende
vergoedingen.

De verschillende zorgverzekeraars bieden
diverse extra verzekeringpakketen voor
verschillende vergoedingen. De inhoud en de
hoogte van de vergoedingen zijn bij iedere
verzekeraar verschillend. Informeer u daarom
altijd vooraf, zodat u weet welke maatschappij
de voor u beste regelingen heeft.

Bij ons kunt u altijd terecht voor een
oogmeting en contactlensaanpassing. Het
liefst op afspraak, dan hebben we
gegarandeerd genoeg tijd voor u en het
bespaart u eventuele wachttijden. Bel ons
even voor een afspraak.
Ons telefoonnummer en onze openingstijden
vindt u op de achterzijde.

Bij welke opticien krijg
ik de vergoeding?
In de keuze van uw opticien bent u vrij, al
doen sommige optiekketens u geloven dat u
alleen daar de bril door uw
ziektekostenverzekeraar betaalt krijgt.
Natuurlijk krijgt u ook bij ons de vergoeding
waarop u recht heeft. Daarnaast krijgt u bij
ons natuurlijk het vertrouwde advies, een
uitgebreide service en een ruime keuze in
verschillende prijsgroepen.

Hoe verloopt de declaratie?
Bij aankoop van uw bril krijgt u van ons een
gespecifeerde rekening. Deze kunt u bij uw
ziektekostenverzekeraar indienen en deze
zal op basis van het gekozen pakket de
vergoeding overmaken. Er wordt ook druk
gewerkt samen met de verzekeraars een
vergoedingssysteem met directe vergoeding
op te stellen. Dit systeem wordt “Icodis”
genoemd.

