
Bespaartips Stad Holland 

Bespaartip: een hoger vrijwillig eigen risico  
Iedereen heeft een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- voor zorg uit de basisverzekering. Steeds meer consumenten kiezen voor een 
verhoogd eigen risico. Is dit verstandig?  
 
Wij zetten voor u de belangrijkste zorgkosten op een rijtje die NIET onder het eigen risico vallen! 

 Zorgkosten voor kinderen jonger dan 18 jaar  

 Kosten van bezoek aan de huisarts  

 Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg 

 Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen 

 Tandartskosten voor kinderen jonger dan 18 jaar  
 

Voor uw verzekering van Stad Holland gelden de volgende kortingen: 

Vrijwillig hoger eigen risico € 100,- € 200,- € 300,- € 400,- € 500,- 

Premie korting per jaar € 42,- € 84,- € 126,- € 169,- € 234,- 

 

Niet doen in de volgende gevallen: 

 U weet nu al dat u in 2019 zorg gaat gebruiken, bijvoorbeeld gebruik van medicijnen of naar het ziekenhuis. 

 U kunt niet in 2019 een onverwachte uitgave van € 885,- missen en in één keer betalen aan uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld u gaat toch 
onverwachts zorgkosten maken door ziekte of ongeval en u moet uw eigen risico in 1 keer betalen. 

 

Keuzehulp tandarts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Kiest u geen aanvullende tandartsdekking dan kunt u dus voor onverwachte kosten komen te staan. Is dit geen probleem?  
Kies dan op basis van bovenstaande tabel. 

 

Keuzehulp fysiotherapie 
Gemiddelde prijs per behandeling € 35,- 
 

 Aanvullende verzekering Vergoeding Jaarpremie 

Ik kom er nooit. Ik sport regelmatig 
(kans op blessures) 

Compact 9 x € 90,- 

Ik kom er nooit, maar misschien 
komend jaar  toch wel nodig. 

Standaard 12 x € 264,- 

Ik kom zeer regelmatig bij de fysio Standaard of  
Uitgebreid 

12 x 
27 x 

€ 264,- 
€ 447,- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Verwachte kosten per jaar Aanvullende 
dekking (tandarts 
inclusief) 

Gedekt tot Jaarpremie 

Ik ga elk half jaar op controle maar heb 
nooit wat 

Minder dan  
€ 100,- 

Geen* of Jongeren € 0,- € 131,40 

Ik ga elk half jaar en laat tandsteen 
verwijderen en af en toe een gaatje 
vullen 

Tussen  
€ 150,- en   
€ 250,- 

Aanvulling  
Standaard 

€ 250,- € 264,- 

Ik heb vaak gaatjes en/of heb weleens 
wortelkanaalbehandeling nodig 

Tussen  
€ 250,- en  
€ 500,- 

Aanvulling Uitgebreid 
of Extra Uitgebreid 

€ 350,- of € 
500,- 

€ 447,- of   
€ 612,- 

Ik heb inlays, kronen of bruggen nodig. Boven € 500,- Niet mogelijk bij    
Stad Holland 

  


