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Inleiding
In dit overzicht staan:
1. De vergoedingen voor brillen(glazen) en contactlenzen, zoals de zorgverzekeraars in Nederland die
per 1 januari 2018 in hun aanvullende verzekeringen hebben opgenomen. Dit zijn de vergoedingen
die verzekerden kunnen krijgen, ongeacht waar ze hun bril of contactlenzen aanschaffen. Indien
een verzekering geen bril- of lensvergoeding bevat, is deze hierin niet opgenomen.
2. De kortingen op aanschaf van bril of contactlenzen bij bepaalde optiekzaken. Deze
kortingsregelingen worden niet uit de aanvullende premie gefinancierd, maar worden door die
optiekzaken zelf gegeven aan verzekerden. Bij sommige zorgverzekeraars (VGZ en degene die aan
VGZ gelieerd zijn) kan je kiezen voor een complete bril bij gecontracteerde opticiens. De keuze van
de bril is niet geheel vrij en afhankelijk van de aanvullende verzekering die je hebt. Kijk hierbij ook
op de website van de betreffende optiekzaken voor de specifieke kortingen en voorwaarden.
3. De collectieve regelingen voor bedrijven en groepen. In verreweg de meeste gevallen betreft het
kortingen op de premie van de basis- en/of aanvullende verzekeringen. De kortingen op de
premies zijn niet opgenomen in dit overzicht. Daar waar specifieke verzekeringspakketten zijn, is
dit wel opgenomen in het overzicht. Zo hebben diverse gemeenten voor hun minima collectieve
verzekeringen afgesloten bij VGZ (VGZ Gemeente Pakket) of Menzis (Menzis Garant Verzorgd).
Dit overzicht kunt u als NUVO-lid gebruiken om uw klanten op een juiste manier te informeren over de
vergoeding die zij van hun zorgverzekeraar krijgen. Let hierbij goed op de polisnaam op de
verzekeringspas van uw klant. Let wel een zorgverzekeraar zal altijd controleren of iemand nog recht heeft
op een vergoeding. Het kan zijn dat de vergoeding in de betreffende periode reeds verstrekt is.
Per zorgverzekeraar is de website vermeld. Daar vindt u de contactgegevens. Er zijn zorgverzekeraars die
met tussenpersonen werken. Andere hebben weer regiokantoren en ten slotte zijn er ook een aantal die
alles centraal regelen. Kijk daarom altijd op de website van de betreffende zorgverzekeraar voor de actuele
gegevens.
Basisverzekering
In dit overzicht zijn niet opgenomen de vergoedingen uit de basisverzekering zoals:
• Vergoedingen van bijzondere optische hulpmiddelen (low-vision);
• Vergoedingen voor een brillenglazen op medische indicatie voor kinderen jonger dan 18 jaar;
• Vergoedingen van contactlenzen op medische indicatie;
• Eventuele vergoedingen voor optometrie/oogarts.
Een uitgebreide toelichting op de vergoedingen uit de basisverzekering is te vinden op de NUVO-website.
Mocht u onjuistheden tegenkomen, dan horen wij dat uiteraard graag. Aan dit overzicht kunnen geen
rechten worden ontleend.
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Amersfoortse Zorgverzekering
www.amersfoortse.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Compact
Budget
Basis*

Geen

Uitgebreid*

Optimaal *



Geen
Maximaal € 150,- voor één bril, één montuur of één paar
brillenglazen per 2 kalenderjaren.
of
Maximaal € 75,- per kalenderjaar voor contactlenzen.
Maximaal € 200,- voor één bril, één montuur of één paar
brillenglazen per 2 kalenderjaren.
of
Maximaal € 100,- per kalenderjaar voor contactlenzen.
Maximaal € 300,- voor één bril, één montuur of één paar
brillenglazen per 2 kalenderjaren.
of
Maximaal € 150 per kalenderjaar voor contactlenzen.

Uitsluiting/bijzonderheden
- Amerfoortse verwijst naar een optiekwinkel met een erkend kwalitatief keurmerk van de NUVO
http://www.nuvo-keurmerk.nl
- Alleen vergoeding voor een bril bij minimaal 1,5 dioptrie bij een van de ogen en voor contactlenzen
bij minimaal 1,5 dioptrie bij een van de ogen.
- Berekening van het aantal dioptrieën vindt plaats aan de hand van de sferische en cilindrische
correctie waarbij een eventuele additionele correctie wordt opgeteld bij de sferisch correctie.
Wanneer sprake is van een correctie in gelijke richting worden de waarden voor de sferische en
cilindrische correctie opgeteld. Bij correctie in tegengestelde richting wordt uitgegaan van de
hoogste van beide waarden.
- Er bestaat geen recht op vergoeding van bril, brillenglazen of montuur als in hetzelfde kalenderjaar
al contactlenzen zijn vergoed.
- Er bestaat geen recht op vergoeding van contactlenzen indien verzekerde in de 24 maanden
voorafgaand aan de leverdatum van de contactlenzen een bril, brillenglazen of montuur vergoed
heeft gekregen.
- Er dient in de 60 maanden voorafgaand aan de aanschaf van de bril, het montuur, de brillenglazen
of contactlenzen geen laserbehandeling of lensimplantatie, die door de Amersfoortse vergoed is, te
hebben plaatsgevonden.
- De termijn van 2 kalenderjaren gaat in op de leverdatum van de brillenglazen, bril of montuur.
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Amersfoortse, kortingen bij
Eye Wish*









€ 60,- korting op enkelvoudige bril
€ 120,- korting op multifocale bril
€ 70,- korting op beeldschermbril
15% korting op zonnebril
€ 100,- korting op een kinderbril voor kinderen t/m 12 jaar
15% op contactlenzen, die thuisbezorgd worden en 5% op de overige contactlenzen en
halfjaarpakketten

Uitsluiting/bijzonderheden:
Kortingen gaan niet samen met andere kortingen van deze optiekzaak

Anderzorg
www.anderzorg.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Budget
Jong
Extra
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2**

Geen
Geen
Geen
Geen
Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen samen.
Maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen samen.

ExtraVerzorgd 3**

**

Uitsluiting/bijzonderheden
De sterkte van de brillenglazen of contactlenzen moet op de nota staan vermeld.
Het betreft oude polissen die alleen door bestaande polishouders gecontinueerd kunnen worden.
Kortingen Ander Zorg bij



Eye Wish*

Pearle*

Ace & Tate*








één halfjaarpakket
maandlenzen bij Eye Wish
Opticiens

één halfjaarpakket
maandlenzen bij Pearle

één enkelvoudige bril
één multifocale bril met
€ 150 bijbetaling

Uitsluiting/bijzonderheden:
Kortingen gaan niet samen met andere kortingen van deze optiekzaken
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Avéro Achmea
www.averoachmea.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Start*

Maximaal € 100,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen
op sterkte en voor contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen)
samen.
Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen
op sterkte en voor contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen)
samen.
Maximaal € 250,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen
op sterkte en voor contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen)
samen.
geen

Royaal*
Excellent*
Intro


Uitsluiting/bijzonderheden
Alleen vergoeding indien geleverd door opticien of optiekbedrijf.
Geen vergoeding van losse monturen en/of accessoires.
Geen vergoeding van gekleurde contactlenzen.
De periode begint op 1 januari in het jaar van de eerste aanschaf.
Kortingen Avero Achmea bij
Eye Wish*

Specsavers*

Collectief van
Zelfstandige
Opticiens*

Hans Anders*


















€ 60,- korting op
enkelvoudige bril
€ 70,- korting op
beeldschermbril
€ 120,- korting op
multifocale bril
15% korting op zonnebril
€ 100,- korting op een
kinderbril voor kinderen t/m
12 jaar
15% op contactlenzen, die
thuisbezorgd worden en 5%
op de overige contactlenzen
en halfjaarpakketten





20% korting op
(zonne)bril of
Maximaal 2 brillen
zonder bij betalingen
voor uw vergoeding uit
de aanvullende
zorgverzekering*
6 maanden betalen, 7
maanden halen bij ½
jaar pakket
contactlenzen.




Verhoging van 25%
van de vergoeding uit
de aanvullende
verzekering
15% korting op
verzekering van bril
6 maanden betalen, 7
maanden halen bij ½
jaar pakket
contactlenzen





25% korting op de
brillenglazen
10% korting op de
contactlenzen
Kinderbril voor
€99,10% korting op
enkelvoudige en
multifocale
contactlenzen van
Easy Wear

Uitsluiting/bijzonderheden:
Kortingen gaan niet samen met andere kortingen van deze optiekzaken
Bij Specsavers is het afhankelijk van welke aanvullende verzekering
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CZ
www.cz.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Basis
Comfort*

Geen
Maximaal € 50,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen (dag- en/of nachtlenzen) samen.
Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen (dag- en/of nachtlenzen) samen.
Maximaal € 200,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen (dag- en/of nachtlenzen) samen.
Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen (dag- en/of nachtlenzen) samen.
Maximaal € 200,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen (dag- en/of nachtlenzen) samen.
Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen (dag- en/of nachtlenzen) samen.
Maximaal € 50,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen (dag- en/of nachtlenzen) samen.
Maximaal € 300,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen (dag- en/of nachtlenzen) samen.
Maximaal € 300,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen (dag- en/of nachtlenzen) samen.

Plus*
Top*
Jongeren*
Gezinnen*
50+*
Ideaal pakket*
Excellent*
Supertop*

*

Uitsluiting/bijzonderheden
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling.
- Uitgesloten van vergoeding zijn:
 brilmonturen die niet tegelijk met de brillenglazen zijn aanschaft.
 niet-optische middelen zoals lenzenvloeistof of brillenkokers.
 servicecontracten en verzekeringen.
 optische middelen niet op sterkte.
 het slijpen en/of overzetten van brillenglazen.
 bijkomende kosten.
CZ, kortingen bij

Eye Wish*

Specsavers*

Opticien aan huis*

Hans Anders*

€ 60,- korting op
 20% korting op

 CZ-verzekerden
enkelvoudige bril
(zonne)bril of
krijgen 21%
 € 70,- korting op een
 Maximaal 2 brillen
korting op brillen in
beeldschermbril
zonder bij betalingen
plaats van 15%
 € 120,- korting op
voor uw vergoeding uit
multifocale bril
de aanvullende
 15% korting op zonnebril
zorgverzekering*

 Gratis proefset
 € 100,- korting op een
maandlenzen (of 5
kinderbril voor kinderen
t/m 12 jaar
paar daglenzen)
 15% op contactlenzen,
die thuisbezorgd worden

en 5% op de overige
contactlenzen en
halfjaarpakketten
Uitsluiting/bijzonderheden:
Kortingsregeling gaat niet samen met andere kortingsregelingen van deze optiekzaken
Bij Specsavers is het afhankelijk van welke aanvullende verzekering


Een complete
enkelvoudige bril,
bestaande uit een
eigenmerk montuur tot
€ 39,- vaste lage prijs
van € 79,-.
Een complete
multifocale bril,
bestaande uit een
eigenmerk montuur tot
€ 39,- voor een vaste
lage prijs van € 139,-.
Kinderbril voor €109,-.
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De Friesland
www.defriesland.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Budget
Standaard *

Geen
Maximaal € 60,- per 3 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen samen.
Maximaal € 75,- per 3 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen samen.
Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen samen.

Extra*
Optimaal*

*

Uitsluiting/bijzonderheden
- Vergoeding geldt vanaf 0,25 dioptrieën of wanneer er een prismatische correctie is aangebracht.
- Uitgesloten van vergoeding zijn leesbrillen waarvan de kosten van montuur en glazen samen
minder dan
€ 50,- bedragen.
- Brillen en/of contactlenzen worden uitsluitend vergoed bij inlevering van de originele betaalde nota
waar het voorschrift van arts of opticien is bijgevoegd. Voor de vergoeding van wegwerplenzen is
slechts eenmalig het voorschrift van arts of opticien vereist.
- Bij een tijdelijke onderbreking van de verzekering van maximaal 12 maanden, wordt de
verzekeringsduur geacht niet te zijn onderbroken en telt de onderbreking mee voor het bepalen
van de termijn van 3 kalenderjaren.
Kortingen de Friesland bij

Eye Wish*











€ 60,- korting op
enkelvoudige bril
€ 70,- korting op een
beeldschermbril
€ 120,- korting op
multifocale bril
15% korting op
zonnebril
€ 100,- korting op een
kinderbril voor kinderen
t/m 12 jaar
15% op contactlenzen,
die thuisbezorgd
worden en 5% op de
overige contactlenzen
en halfjaarpakketten

Specsavers*

Collectief van
Zelfstandige
Opticiens*

Hans Anders*











20% korting op
(zonne)bril of
Maximaal 2 brillen
zonder bij betalingen
voor uw vergoeding uit
de aanvullende
zorgverzekering*
Gratis proefset
maandlenzen (of 5
paar daglenzen)




Verhoging van 25%
van de vergoeding uit
de aanvullende
verzekering
15% korting op
verzekering van bril
Een basis
optometrisch
onderzoek ter waarde
van € 30,- als dit
vanuit de oogmeting
nodig blijkt. Dit
onderzoek is gratis
bij aankoop van
contactlenzen.





Een complete
enkelvoudige bril,
bestaande uit een
eigenmerk montuur tot
€ 39,- vaste lage prijs
van € 79,-.
Een complete
multifocale bril,
bestaande uit een
eigenmerk montuur tot
€ 39,- voor een vaste
lage prijs van € 139,-.
Kinderbril voor €109,-.

Uitsluiting/bijzonderheden:
Kortingsregeling gaat niet samen met andere kortingsregeling van optiekzaak
Bij Specsavers is het afhankelijk van welke aanvullende verzekering
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Delta Lloyd
www.deltalloyd.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Start
Extra
Compleet*

Geen
Geen
Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen
contactlenzen (dag- en/of nachtlenzen) samen.
Maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren voor brillen
contactlenzen (dag- en/of nachtlenzen) samen.
Maximaal € 500,- per 2 kalenderjaren voor brillen
contactlenzen (dag- en/of nachtlenzen) samen.
Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen
contactlenzen (dag- en/of nachtlenzen) samen.

Comfort*
Top*
Zilver*

*

en
en
en
en

Uitsluiting/bijzonderheden
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling.
- Uitgesloten van vergoeding zijn:
 brilmonturen die niet tegelijk met de brillenglazen zijn aanschaft.
 niet-optische middelen zoals lenzenvloeistof of brillenkokers.
 servicecontracten en verzekeringen.
 optische middelen niet op sterkte.
 het slijpen en/of overzetten van brillenglazen.
 bijkomende kosten.

Delta Lloyd, kortingen bij
Eye Wish*

Specsavers*














€ 60,- korting op enkelvoudige
bril
€ 70,- korting op beeldschermbril
€ 120,- korting op multifocale bril
15% korting op zonnebril
€ 100,- korting op een kinderbril
voor kinderen t/m 12 jaar
15% op contactlenzen, die
thuisbezorgd worden en 5% op
de overige contactlenzen en
halfjaarpakketten



Hans Anders*

20% korting op (zonne)bril of 
Maximaal 2 brillen zonder bij
betalingen voor uw
vergoeding uit de aanvullende
zorgverzekering*

Gratis proefset maandlenzen
(of 5 paar daglenzen)


Een complete enkelvoudige
bril, bestaande uit een
eigenmerk montuur tot € 39,vaste lage prijs van € 79,Een complete multifocale bril,
bestaande uit een eigenmerk
montuur tot € 39,- voor een
vaste lage prijs van € 139,-.
Kinderbril voor €109,-.

Uitsluiting/bijzonderheden:
Kortingsregelingen gaan niet samen met andere kortingsregelingen van deze optiekzaken
Bij Specsavers is het afhankelijk van welke aanvullende verzekering
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DSW
www.dsw.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Compact
Standaard*

Geen
Maximaal € 35,- per brillenglas of contactlens per 2
kalenderjaren bij meer dan 6 dioptrieën voor maximaal 2
brillenglazen of contactlenzen.
Voor verzekerden jonger dan 18 jaar maximaal € 70,- voor één
bril op sterkte of contactlenzen per kalenderjaar.
Maximaal € 35,- per brillenglas of contactlens per 2
kalenderjaren bij meer dan 6 dioptrieën voor maximaal 2
brillenglazen of contactlenzen.
Voor verzekerden jonger dan 18 jaar maximaal € 70,- voor één
bril op sterkte of contactlenzen per kalenderjaar.
Maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren bij minimaal 0,25
dioptrieën voor maximaal 2 brillenglazen (inclusief montuur) of
contactlenzen.

Top*

Student*



Uitsluiting/bijzonderheden
De sterkte in dioptrieën wordt bepaald na optelling van de sferische en cilindrische oogafwijking.
Een leesgedeelte in een bril of contactlens telt niet mee bij de bepaling van het aantal dioptrieën.
Bij multifocale glazen dient het leesgedeelte als een positieve additie weergegeven te zijn voor
bepaling van de oogafwijking.
- Voor systeemlenzen geldt dezelfde maximumvergoeding.
- Een leesbril is uitgezonderd van vergoeding.
- De sterkte dient duidelijk uit de nota te blijken.

Geen kortingen 2018 gevonden op de website van DSW.
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FBTO
www.fbto.nl
Met de module Gezichtszorg & Orthodontie krijg je bij Specsavers € 100,- voor een complete bril per
verzekerde, per kalenderjaar bij een minimale besteding van € 100,-. Dat geldt ook voor meeverzekerde
kinderen tot 18 jaar. Ook dan krijg je bij een minimale besteding van € 100,- een vergoeding van € 100,voor een kinderbril per kalenderjaar, per meeverzekerd kind tot 18 jaar.
Specsavers rekent geen extra kosten voor sterkte, prisma en cilinder in alle enkelvoudige en varifocale
glazen. De extra kosten voor andere speciale glasopties of een duurder montuur betaal je zelf.

IZA
www.iza.nl
IZA is voor werknemers bij provincies, gemeenten en UWV
Aanvullende verzekering
Vergoeding
IZA Extra Zorg 1
IZA Extra Zorg 2*

IZA Extra Zorg 3*

IZA Extra Zorg 4*

*

Geen
Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren vanaf 17 jaar voor
contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende
brilmonturen en kosten van aanmeting. Bij 16 jaar of jonger is
de vergoeding maximaal € 100,- per kalenderjaar.
Maximaal € 200,- per 2 kalenderjaren vanaf 17 jaar voor
contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende
brilmonturen en kosten van aanmeting. Bij 16 jaar of jonger is
de vergoeding maximaal € 200,- per kalenderjaar.
Maximaal € 225,- per 2 kalenderjaren vanaf 17 jaar voor
contactlenzen en/of brillen op sterkte met bijbehorende
brilmonturen en kosten van aanmeting. Bij 16 jaar of jonger is
de vergoeding maximaal € 225,- per kalenderjaar.

Uitsluiting/bijzonderheden
- Alleen vergoeding indien gekocht bij opticien of optiekbedrijf.
- De kosten voor het aanmeten van een bril of contactlenzen worden niet afzonderlijk betaald.
De kosten voor het aanmeten maken onderdeel uit van de aanschaf.
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de wettelijke eigen bijdrage vanuit de
zorgverzekering voor brillenglazen of filterglazen voor verzekerden jonger dan 18 jaar.
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling of lensimplantatie. De
vergoeding geldt ook voor de meerkosten van een multifocale of torische lens bij een
cataractoperatie.

Geen kortingen 2018 gevonden op de website van IZA.
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IZZ
www.izz.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

IZZ Zorg voor de Zorg
IZZ Zorg voor de Zorg extra 1*

Geen
Maximaal € 50,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en
brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en
kosten van aanmeting samen.
Maximaal € 100,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en
brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en
kosten van aanmeting samen.
Maximaal € 200,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en
brillen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten
van aanmeting samen.
Maximaal € 50- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en
brillen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten
van aanmeting samen.

IZZ Zorg voor de Zorg extra 2*

IZZ Zorg voor de Zorg extra 3*
IZZ Bijzonder bewust*

*

Uitsluiting/bijzonderheden

Alleen vergoeding indien gekocht bij opticien of optiekbedrijf.
 De kosten voor het aanmeten van een bril of contactlenzen worden niet afzonderlijk betaald. De
kosten voor het aanmeten maken onderdeel uit van de aanschaf.
 Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de wettelijke eigen bijdrage vanuit de
zorgverzekering voor brillenglazen of filterglazen voor verzekerden jonger dan 18 jaar.

Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling of lensimplantatie. De
vergoeding geldt ook voor de meerkosten van een multifocale of torische lens bij een
cataractoperatie.

IZZ-verzekerden krijgen een complete bril per 3 kalenderjaren bij Pearle, Hans Anders,
Specsavers of Eyes and more (gecontracteerde opticiens). De brilkeuze is afhankelijk van het
soort aanvullende verzekering.
Aanvullende verzekering

Bril bij gecontracteerde opticien

IZZ
IZZ
IZZ
IZZ
IZZ

Geen
1 bril per
1 bril per
1 bril per
1 bril per

*

Zorg voor de Zorg
Zorg voor de Zorg extra 1*
Zorg voor de Zorg extra 2*
Zorg voor de Zorg extra 3*
Bijzonder bewust*

3
3
3
3

kalenderjaren
kalenderjaren
kalenderjaren
kalenderjaren

uit
uit
uit
uit

het
het
het
het

basisassortiment.
uitgebreide assortiment.
uitgebreide assortiment.
basisassortiment.

Uitsluiting/bijzonderheden
- Indien een verzekerde kiest voor een vergoeding van contactlenzen, dan kan hij niet meer kiezen
voor een bril bij deze opticiens
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Menzis
www.menzis.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2*

Geen
Maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen op sterkte samen.
Maximaal € 125,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen op sterkte samen.
Maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen op sterkte samen.

ExtraVerzorgd 3*
JongerenVerzorgd*
*

Uitsluiting/bijzonderheden
De sterkte van de brillenglazen of contactlenzen moet op de nota staan vermeld.

Bovenop de brilvergoeding krijgt u bij aankoop van een bril op sterkte bij Pearle en Eye Wish
Opticiens extra kassakorting via Menzis SamenGezond.
Lever de SamenGezond kortingsbon in bij de kassa en ontvang de volgende extra korting op brillen:
€ 25 kassakorting bij een bril van € 50 tot € 200 of
€ 50 kassakorting bij een bril van € 200 tot € 500 of
€ 75 kassakorting bij een bril van € 500 of meer.

Menzis Garant Verzorgd
Gemeenten kunnen voor hun minima een contract sluiten met Menzis. Dit is de Menzis Garant Verzorgd. Voor de
deelnemende gemeenten klik hier https://www.gezondverzekerd.nl/overzicht-gemeenten/
De meeste gemeenten zijn gemeenten uit het noorden en oosten van Nederland.
Aanvullende verzekering

Vergoeding

GarantVerzorgd 1 *

Bril zonder bijbetaling uit het budgetsegment van de gecontracteerde
opticien 1 keer per 2 kalenderjaren of
Maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op
sterkte geleverd door een gecontracteerde opticien. of
Maximaal € 30,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op
sterkte geleverd door een niet gecontracteerde opticien.
Bril zonder bijbetaling uit het eenvoudig segment van de
gecontracteerde opticien 1 keer per 2 kalenderjaren of
Maximaal € 125,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op
sterkte geleverd door een gecontracteerde opticien. of
Maximaal € 50,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op
sterkte geleverd door een niet gecontracteerde opticien.
Bril zonder bijbetaling uit het middensegment van de gecontracteerde
opticien 1 keer per 2 kalenderjaren of
Maximaal € 175,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op
sterkte geleverd door een gecontracteerde opticien. of
Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op
sterkte geleverd door een niet gecontracteerde opticien.

GarantVerzorgd 2 *

GarantVerzorgd 3 *



Uitsluiting/bijzonderheden:
- In de verzekeringsvoorwaarden wordt gesproken over gecontracteerde opticiens. Deze zijn hier te vinden

https://www.menzis.nl/zorgvinder/
12
Overzicht bril- en lensvergoeding 2018 inclusief kortingen en collectieve pakketten. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden
ontleend.

OHRA
www.ohra.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Sterk*
Aanvullend*
Extra aanvullend *
Uitgebreid*

Geen
Geen
Geen
Maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen samen (dag- en/of nachtlenzen).
Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen samen (dag- en/of nachtlenzen).
Maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen samen (dag- en/of nachtlenzen).
Maximaal € 200,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen samen (dag- en/of nachtlenzen).
Maximaal € 300,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen samen (dag- en/of nachtlenzen).
geen
Maximaal € 100,- per kalenderjaar voor brillen en
contactlenzen samen (dag- en/of nachtlenzen).

Jongeren**
Uitgebreid Vitaal**
Extra Uitgebreid**
Compleet**
Extra Sterk**
Zelfverzekerd compact **

*

Uitsluiting/bijzonderheden
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling.
- Uitgesloten van vergoeding zijn:
 brilmonturen die niet tegelijk met de brillenglazen zijn aanschaft.
 niet-optische middelen zoals lenzenvloeistof of brillenkokers.
 servicecontracten en verzekeringen.
 optische middelen niet op sterkte.
 het slijpen en/of overzetten van brillenglazen.
 bijkomende kosten.

** Uitsluiting/bijzonderheden
- Idem als bij *
- Het betreft oude polissen die alleen door bestaande polishouders gecontinueerd kunnen worden.

Bij OHRA geen overzicht van kortingen 2018 op website gevonden.
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ONVZ
www.onvz.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Startfit
Extrafit
Benfit
Optifit*

Geen
Geen
Geen
Maximaal € 175,- per 2 kalenderjaren voor
versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur en
voor versterkende/corrigerende contactlenzen samen.
Maximaal € 350,- per 2 kalenderjaren voor
versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur en
voor versterkende/corrigerende contactlenzen samen.
Maximaal € 500,- per 2 kalenderjaren voor
versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur en
voor versterkende/corrigerende contactlenzen samen.

Topfit*
Superfit*



Uitsluiting/bijzonderheden
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling of lensimplantatie.
- Uitgesloten van vergoeding zijn:
 brilmonturen die niet tegelijk met de brillenglazen zijn aanschaft.
 niet-optische middelen zoals lenzenvloeistof of brillenkokers.

Bij ONVZ geen overzicht van kortingen 2018 op website gevonden.
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OZF Achmea
www.ozf.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

AV Compact*

Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen op sterkte samen.
Maximaal € 200,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen op sterkte samen.

AV Royaal*



Uitsluiting/bijzonderheden
- Alleen vergoeding indien geleverd door opticien of optiekbedrijf.
- Na een ooglaserbehandeling of lensimplantatie vervalt de aanspraak op vergoeding van brillen en
contactlenzen voor de duur van tien jaar, gerekend vanaf de datum waarop een
ooglaserbehandeling/lensimplantatie heeft plaatsgevonden.

Kortingen OZF Achmea bij
Eye Wish*

Specsavers*

Collectief van
Zelfstandige
Opticiens*

Hans Anders*


















€ 60,- korting op
enkelvoudige bril
€ 70,- korting op
beeldschermbril
€ 120,- korting op
multifocale bril
15% korting op zonnebril
€ 100,- korting op een
kinderbril voor kinderen t/m
12 jaar
15% op contactlenzen, die
thuisbezorgd worden en 5%
op de overige contactlenzen
en halfjaarpakketten





20% korting op
(zonne)bril of
Maximaal 2 brillen
zonder bij betalingen
voor uw vergoeding uit
de aanvullende
zorgverzekering*
Gratis proefset
maandlenzen (of 5 paar
daglenzen)




Verhoging van 25%
van de vergoeding uit
de aanvullende
verzekering
15% korting op
verzekering van bril
6 maanden betalen, 7
maanden halen bij ½
jaar pakket
contactlenzen





25% korting op de
brillenglazen
10% korting op de
contactlenzen
Kinderbril voor
€99,10% korting op
enkelvoudige en
multifocale
contactlenzen van
Easy Wear.

Uitsluiting/bijzonderheden:
Kortingen gaan niet samen met andere kortingen van deze optiekzaken.
Bij Specsavers is het afhankelijk welke aanvullende verzekering
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PNO Ziektekosten
www.pnozorg.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

PNO Start
PNO Standaard*

Geen
Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
(contact)lenzen op sterkte samen.
Maximaal € 125,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
(contact)lenzen op sterkte samen. Als hulpmiddelen ingeruild
zijn voor keuzevoordeel, vervalt deze vergoeding.
Maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
(contact)lenzen op sterkte samen.
Maximaal € 250,- per 2 kalenderjaren voor brillen en
(contact)lenzen op sterkte samen.

PNO Keuze*
PNO Extra*
PNO Compleet*



Uitsluiting/bijzonderheden
- Levering van bril of contactlenzen door opticien.
- Geen vergoeding voor contactlensvloeistof.
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling of lensimplantatie.
- De kosten van reparatie aan een montuur worden, bij de bepaling van de vergoeding, gezien als
aanschafkosten.

Bij PNO geen overzicht van kortingen 2018 op website gevonden.

16
Overzicht bril- en lensvergoeding 2018 inclusief kortingen en collectieve pakketten. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden
ontleend.

Pro Life Zorgverzekeringen
www.prolife.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Small
Medium*

Geen
Maximaal € 100,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen
op sterkte en voor contactlenzen samen (op sterkte of
nachtlenzen).
Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen
op sterkte en voor contactlenzen samen (op sterkte of
nachtlenzen).
Maximaal € 250,- per persoon per 3 kalenderjaren voor brillen
met glazen op sterkte en voor contactlenzen samen (op sterkte
of nachtlenzen).

Large*
Extra Large *

*

Uitsluiting/bijzonderheden
- Alleen vergoeding indien geleverd door opticien of optiekbedrijf.
- Geen vergoeding voor de volgende producten:
 Losse brillenglazen, monturen en/of accessoires.
 Gekleurde contactlenzen.
 Prismabrillen.

Kortingen Pro Life bij
Eye Wish*

Specsavers*

Collectief van
Zelfstandige
Opticiens*

Hans Anders*


















€ 60,- korting op
enkelvoudige bril
€ 70,- korting op
beeldschermbril
€ 120,- korting op
multifocale bril
15% korting op zonnebril
€ 100,- korting op een
kinderbril voor kinderen t/m
12 jaar
15% op contactlenzen, die
thuisbezorgd worden en 5%
op de overige contactlenzen
en halfjaarpakketten





20% korting op
(zonne)bril of
Maximaal 2 brillen
zonder bij betalingen
voor uw vergoeding uit
de aanvullende
zorgverzekering*
Gratis proefset
maandlenzen (of 5 paar
daglenzen)




Verhoging van 25%
van de vergoeding uit
de aanvullende
verzekering
15% korting op
verzekering van bril
6 maanden betalen, 7
maanden halen bij ½
jaar pakket
contactlenzen





25% korting op de
brillenglazen
10% korting op de
contactlenzen
Kinderbril voor
€99,10% korting op
enkelvoudige en
multifocale
contactlenzen van
Easy Wear

Uitsluiting/bijzonderheden:
Kortingen gaan niet samen met andere kortingen van deze optiekzaken.
Bij Specsavers is het afhankelijk welke aanvullende zorgverzekering
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Promovendum
www.promovendum.nl

Aanvullende verzekering

Vergoeding

Primair
Royaal
Optimaal*

Geen
Geen
Maximaal € 100,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen samen.
Maximaal € 230,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor brillen en
contactlenzen samen.

Excellent*


Uitsluiting/bijzonderheden
o
Geen vergoeding voor zonnebril op sterkte.
Promovendum, kortingen bij
Eye Wish*









€ 60,- korting op enkelvoudige bril
€ 70,- korting op beeldschermbril
€ 120,- korting op multifocale bril
15% korting op zonnebril
€ 100,- korting op een kinderbril voor kinderen t/m 12 jaar
15% op contactlenzen, die thuisbezorgd worden en 5% op de overige contactlenzen
en halfjaarpakketten
Uitsluiting/bijzonderheden:
Kortingsregelingen gaan niet samen met andere kortingsregelingen van deze optiekzaken
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Salland Verzekeringen
www.salland.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Salland Start
Salland Extra
Salland Plus*

Geen
Geen
Maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren voor brillenglazen op
sterkte met gelijktijdig aangeschaft montuur en voor
contactlenzen op sterkte samen.
Maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren voor brillenglazen op
sterkte met gelijktijdig aangeschaft montuur en voor
contactlenzen op sterkte samen.

Salland Top*

*

Uitsluiting/bijzonderheden
- Optiekbedrijven met een gediplomeerde opticien/contactlensspecialist mogen de brillen en
contactlenzen leveren.
- Op de nota moet duidelijk de sterkte van de bril of contactlenzen vermeld staan.
Kortingen Salland verzekeringen bij

Het Huis Eye Wish*

Specsavers*

Lokale opticiens*

Hans Anders*



 20% korting op
(zonne)bril of
 Maximaal 2 brillen
zonder bij
betalingen voor
uw vergoeding uit
de aanvullende
zorgverzekering*
 Gratis proefset
maandlenzen (of
5 paar daglenzen)

Optiek Colmschate:
 € 60,- korting op enkelvoudige bril
 €120,- korting op multifocale bril
 Of 2e bril 50% korting
 Of zonneglazen op sterkte gratis bij aankoop
zonnebril
 2e kinderbril gratis

 Een complete
enkelvoudige bril,
bestaande uit een
eigenmerk
montuur tot €
39,- vaste lage
prijs van € 79,-.
 Een complete
multifocale bril,
bestaande uit een
eigenmerk
montuur tot €
39,- voor een
vaste lage prijs
van € 139,-.
 Kinderbril voor
€109,-.

€ 60,- korting op
enkelvoudige bril
€ 120,- korting op
multifocale bril
15% korting op
zonnebril
€ 100,- korting op
een kinderbril voor
kinderen t/m 12 jaar
15% op
contactlenzen, die
thuisbezorgd worden







Lens
 25% korting op montuur, max €50, 25% korting op glazen, max €100, 10% korting op zonnebril
 25% korting op nalevering onderdelen
 50% korting op snellevering lenzen (korting
van €15,- tot €40,-)
 25% korting op maatwerk lenzen
 (korting van €15,- tot €35,-)
 35% korting op glazen kinderbrillen
Mark Optiek
 2e bril 50% korting op glazen of zonnebril
 15% korting op daglenzen
 10% korting op vormvaste en maandlenzen
 Bij kinderbril gratis kunststofglazen
Oogwereld Jos
Enkelvoudige zonnebrillen op sterkte vanaf € 99,Lees-, computer- of multifocale bril vanaf € 148,-


-

Uitsluiting/bijzonderheden:
Kortingsregelingen gaan niet samen met andere kortingsregelingen van deze optiekzaken.
Bij Specsavers is het afhankelijk welke aanvullende zorgverzekering
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Stad Holland Verzekeringen
www.stadholland.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Compact
Jongeren AV*

Geen
Maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren bij minimaal 0,25
dioptrieën voor maximaal 2 brillenglazen (inclusief montuur) en
contactlenzen samen.
Maximaal € 35,- per brillenglas/contactlens eenmaal per 2
kalenderjaren bij meer dan 6 dioptrieën voor maximaal 2
brillenglazen en contactlenzen samen.
Kinderen onder de 18 jaar krijgen een vergoeding van
maximaal € 70,- per kalenderjaar voor een bril op sterkte en
contactlenzen samen.
Maximaal € 137,- per 2 kalenderjaren bij een sterkte van 0,25
tot 10 dioptrieën voor brillenglazen met montuur of
contactlenzen voor maximaal 2 brillenglazen en contactlenzen
samen. Bij een sterkte van 10 dioptrieën of meer wordt 90%
van de kosten vergoed (exclusief brilmontuur).
Bij een sterkte van meer dan 10 dioptrieën wordt per 2
kalenderjaren een brilmontuur tot maximaal € 50,- vergoed.
Maximaal € 300,- per 1 paar brillenglazen inclusief montuur en
contactlenzen samen per 3 kalenderjaren bij een afwijking van
0,25 of meer dioptrieën per glas of contactlens.

Standaard en uitgebreide AV*

Extra Uitgebreide AV*

AV Zorg Riant*



Uitsluiting/bijzonderheden
- De sterkte in dioptrieën wordt bepaald na optelling van de sferische en cilindrische oogafwijking.
- Een leesgedeelte in een bril of contactlens telt niet mee bij de bepaling van het aantal dioptrieën.
- Bij multifocale glazen dient het leesgedeelte als een positieve additie weergegeven te zijn voor
bepaling van de oogafwijking.
- Voor systeemlenzen geldt dezelfde maximumvergoeding.
- Een leesbril is uitgezonderd van vergoeding.
- De sterkte dient duidelijk op de nota te worden vermeld.
- Onder lenzen worden dag-, week-, maand- of vaste contactlenzen verstaan die door een opticien
zijn verstrekt.

Geen kortingen 2018 te vinden op de website van Stad Holland verzekeringen.
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Univé Zorgverzekeraar
www.unive.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Extra Zorg Polis Goed
Extra Zorg Polis Beter*

Geen
Maximaal
Maximaal
Maximaal
Maximaal
Maximaal
Maximaal
Maximaal
Maximaal
Maximaal
Maximaal

Extra Zorg Polis Best*
Jong pakket*
Aanvullend gezin*
Aanvullend vitaal*



€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50,- per 3 kalenderjaren voor een bril.
80,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen.
75,- per 3 kalenderjaren voor een bril.
125- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen.
75,- per 3 kalenderjaren voor een bril.
125- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen.
75,- per 3 kalenderjaren voor een bril.
125- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen.
75,- per 3 kalenderjaren voor een bril.
125- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen.

Uitsluiting/bijzonderheden
- Vergoeding indien gekocht bij opticien of optiekbedrijf.
- De kosten voor het aanmeten van een bril of contactlenzen worden niet afzonderlijk betaald. De
kosten voor het aanmeten maken deel uit van de aanschaf.
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de wettelijke eigen bijdrage vanuit de
zorgverzekering voor brillenglazen of filterglazen voor verzekerden jonger dan 18 jaar.

Univé-verzekerden krijgen een complete bril per 3 kalenderjaren bij Pearle, Hans Anders,
Specsavers of Eyes and more (gecontracteerde opticiens). De brilkeuze is afhankelijk van het
soort aanvullende verzekering.
Aanvullende verzekering

Bril bij gecontracteerde opticien

Extra Zorg Polis Goed
Extra Zorg Polis Beter*
Extra Zorg Polis Best*
Jong pakket*
Aanvullend gezin*
Aanvullend vitaal*

Geen
1 bril per
1 bril per
1 bril per
1 bril per
1 bril per

*

3
3
3
3
3

kalenderjaren
kalenderjaren
kalenderjaren
kalenderjaren
kalenderjaren

uit
uit
uit
uit
uit

het
het
het
het
het

basisassortiment.
uitgebreide assortiment.
uitgebreide assortiment.
uitgebreide assortiment.
uitgebreide assortiment.

Uitsluiting/bijzonderheden
Indien een verzekerde kiest voor een vergoeding van contactlenzen, dan kan hij niet meer kiezen
voor een bril bij deze opticiens.
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VGZ
www.vgz.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Aanvullend goed
Aanvullend beter*

Geen
Maximaal € 50,- per 3 kalenderjaren voor een bril.
Maximaal € 80,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen.
Maximaal € 75,- per 3 kalenderjaren voor een bril.
Maximaal € 125- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen.
geen
geen
Maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren voor brillen of
contactlenzen.
Maximaal € 75,- per 3 kalenderjaren voor een bril.
Maximaal € 125- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen.
Maximaal € 75,- per 3 kalenderjaren voor een bril.
Maximaal € 125- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen.
Maximaal € 75,- per 3 kalenderjaren voor een bril.
Maximaal € 125- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen.
Maximaal € 75,- per 3 kalenderjaren voor een bril.
Maximaal € 125- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen.

Aanvullend best*
Mix aanvullend
Universeel aanvullend
Universeel compleet*
Aanvullend jong*
Aanvullend single/duo*
Aanvullend gezin*
Aanvullend vitaal*



Uitsluiting/bijzonderheden
- Vergoeding indien gekocht bij opticien of optiekbedrijf.
- Bril (=brilmontuur en bijpassende glazen op sterkte).
- De kosten voor het aanmeten van een bril of contactlenzen worden niet afzonderlijk betaald. De
kosten voor het aanmeten maken deel uit van de aanschaf.
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de wettelijke eigen bijdrage vanuit de
zorgverzekering voor brillenglazen of filterglazen voor verzekerden jonger dan 18 jaar.

VGZ-verzekerden krijgen een complete bril per 3 kalenderjaren bij Pearle, Eye Wish, Hans
Anders, Specsavers of Eyes and more (gecontracteerde opticiens). De brilkeuze is afhankelijk
van het soort aanvullende verzekering.
Aanvullende verzekering

Bril bij gecontracteerde opticien

Aanvullend goed
Aanvullend beter*
Aanvullend best*
Mix aanvullend
Universeel aanvullend
Aanvullend jong*
Aanvullend single/duo*
Aanvullend gezin*
Aanvullend vitaal*

Geen
1 bril per
1 bril per
Geen
Geen
1 bril per
1 bril per
1 bril per
1 bril per

*

3 kalenderjaren uit het basisassortiment.
3 kalenderjaren uit het uitgebreide assortiment.

3
3
3
3

kalenderjaren
kalenderjaren
kalenderjaren
kalenderjaren

uit
uit
uit
uit

het
het
het
het

uitgebreide
uitgebreide
uitgebreide
uitgebreide

assortiment.
assortiment.
assortiment.
assortiment.

Uitsluiting/bijzonderheden
- Indien een verzekerde kiest voor een vergoeding van contactlenzen, dan kan hij niet meer kiezen
voor een bril bij deze opticiens
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VGZ GemeentePakket
VGZ biedt pakketten aan voor minima in gemeenten. Via deze link
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/gemeentepakket kunt u zien welke gemeenten deelnemen
en welke pakketten worden aangeboden. Naast dit aanbod heeft VGZ specifiek pakketten voor Rotterdam
(inclusief Capelle aan den IJssel), Den Haag en Zuid-Limburg.
Gemeentepakket

Vergoeding

VGZ Gemeente Pakket

Compact

1 bril per 3 kalenderjaren uit het basis assortiment bij
Pearle, Eye Wish, Hans Anders, Specsavers of Eyes and
more (gecontracteerde opticiens); of

of 36 maandlenzensets bij Pearle, Hans Anders of
Specsavers; of

€ 130, - per 3 kalenderjaren bij niet gecontracteerde
opticiens.
Uitgebreid

1 bril per 3 kalenderjaren uit het uitgebreide assortiment
bij Pearle, Hans Anders, Specsavers of Eyes and more
(gecontracteerde opticiens); of

of 36 maandlenzensets bij Pearle, Hans Anders of
Specsavers; of

€ 150, - per 3 kalenderjaren bij niet gecontracteerde
opticiens.

VGZ Den Haag Pakket





VGZ Rotterdam Pakket





VGZ Zuid-Limburg Pakket





1 bril per 3 kalenderjaren uit uitgebreide assortiment bij
Pearle, Eye Wish, Hans Anders, Specsavers of Eyes and
more (gecontracteerde opticiens); of
of 36 maandlenzensets bij Pearle, Hans Anders of
Specsavers; of
€ 100, - per 3 kalenderjaren bij niet gecontracteerde
opticiens
1 bril per 3 kalenderjaren uit uitgebreide assortiment bij
Pearle, Eye Wish, Hans Anders, Specsavers of Eyes and
more (gecontracteerde opticiens); of
of 36 maandlenzensets bij Pearle, Hans Anders of
Specsavers;
Kinderen t/m 16 jaar 1 bril of sets maandlenzen per 2
jaar.
1 bril per 3 kalenderjaren uit uitgebreide assortiment bij
Pearle, Eye Wish, Hans Anders, Specsavers of Eyes and
more (gecontracteerde opticiens); of
of 36 maandlenzensets bij Pearle, Hans Anders of
Specsavers; of
€ 150, - per 3 kalenderjaren bij niet gecontracteerde
opticiens
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VvAA
www.vvaa.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Start
Plus
Optimaal*

Geen
Geen
Maximaal € 175,- per 2 kalenderjaren voor
versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur
voor versterkende/corrigerende contactlenzen samen.
Maximaal € 350,- per 2 kalenderjaren voor
versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur
voor versterkende/corrigerende contactlenzen samen.
Maximaal € 500,- per 2 kalenderjaren voor
versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur
voor versterkende/corrigerende contactlenzen samen.
Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor
versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur
voor versterkende/corrigerende contactlenzen samen.

Top*
Excellent*
Student*



en
en
en
en

Uitsluiting/bijzonderheden
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook geïmplanteerde lenzen met visuscorrigerende
werking en de ooglaserbehandeling.

Geen kortingen 2018 te vinden op de website van VvAA.
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Zilveren Kruis Achmea
www.zilverenkruis.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

Basis Plus module
Aanvullend 1 ster
Aanvullend 2 sterren*

Geen
Geen
Maximaal € 100,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen
op sterkte en voor contactlenzen samen (op sterkte of
nachtlenzen).
Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen
op sterkte en voor contactlenzen samen (op sterkte of
nachtlenzen).
Maximaal € 250,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen
op sterkte en voor contactlenzen samen (op sterkte of
nachtlenzen).
Een onderzoek per persoon per 3 kalenderjaren door een
optometrist aangesloten bij de OVN of die voldoet aan de
kwaliteitseisen van de beroepsvereniging. Dit is een
aanvullende verzekering op de basisverzekering of op de
standaard aanvullende verzekering

Aanvullend 3 sterren*
Aanvullend 4 sterren*
Extra Vitaal



Uitsluiting/bijzonderheden
- De brillen en contactlenzen moeten zijn geleverd door een opticien of optiekbedrijf.
- Geen vergoeding van losse monturen en/of accessoires.
- Geen vergoeding van gekleurde contactlenzen.
- De periode begint op 1 januari in het jaar van de eerste aanschaf.
Kortingen Achmea Zilveren Kruis bij

Eye Wish*

Specsavers*

Collectief van
Zelfstandige
Opticiens*

Hans Anders*
















€ 60,- korting op
enkelvoudige bril
€ 70,- korting op
beeldschermbril
€ 120,- korting op
multifocale bril
15% korting op zonnebril
€ 100,- korting op een
kinderbril voor kinderen t/m
12 jaar
15% op contactlenzen, die
thuisbezorgd worden en 5%
op de overige contactlenzen
en halfjaarpakketten





20% korting op
(zonne)bril of
Maximaal 2 brillen
zonder bij betalingen
voor uw vergoeding uit
de aanvullende
zorgverzekering*
6 maanden betalen, 7
maanden halen bij ½
jaar pakket
contactlenzen,




Verhoging van 25%
van de vergoeding uit
de aanvullende
verzekering
15% korting op
verzekering van bril
6 maanden betalen, 7
maanden halen bij ½
jaar pakket
contactlenzen





25% korting op de
brillenglazen
10% korting op de
contactlenzen
Kinderbril voor € 99,10% korting op
enkelvoudige en
multifocale
contactlenzen van Easy
Wear.

 Uitsluiting/bijzonderheden:
Kortingen gaan niet samen met andere kortingen van deze optiekzaken
Bij Specsavers is het afhankelijk van welke aanvullende verzekering
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Zorg en Zekerheid
www.zorgenzekerheid.nl
Aanvullende verzekering

Vergoeding

AV Basis, Standaard, Sure

Maximaal € 40,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor
brillenglazen, contact- of premiumlenzen en brilmonturen
samen. Vergoeding vanaf 2,25 dioptrieën per brillenglas of
contactlens.
Maximaal € 70,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor
brillenglazen, monturen en contactlenzen samen. Vergoeding
vanaf 2,25 dioptrieën per brillenglas of contactlens.
Maximaal € 150,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor
brillenglazen op sterkte, monturen en contactlenzen op sterkte
samen. Voor verzekerden jonger dan 13 jaar geldt deze
vergoeding eenmaal per kalenderjaar en vanaf 0 dioptrie (wel
op sterkte).
Maximaal € 70,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor
brillenglazen, monturen of contactlenzen. Vergoeding vanaf
2,25 dioptrieën per brillenglas en contactlens samen. Voor
verzekerden jonger dan 13 jaar geldt deze vergoeding
eenmaal per kalenderjaar en vanaf 0 dioptrie (wel op sterkte).
Geen
Maximaal € 100,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor
brillenglazen, monturen en contactlenzen samen. Vergoeding
vanaf 2,25 dioptrieën per brillenglas of contactlens.

AV Top
AV Totaal

AV GeZZin

AV GeZZin Compact
AV Plus

Geen kortingen 2018 te vinden op de website van Zorg en Zekerheid.
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