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Inleiding
De laatste loodjes. Weer bijna een jaar ten einde.
Moment om stil te staan bij alle nieuwe zaken in 2015.

Inleiding

Gewoon gaaf

Nog meer preventie voor kinderen
Wellicht een nieuwe verzekering voor u
Licht gewijzigde tarieven
Menzis en Anderzorg verzekerden moeten zelf hun rekening bij de
maatschappij indienen
Een nieuwe agenda
Wij wensen u en hen die u dierbaar zijn een vredige kerst en een heel
gezond en voorspoedig nieuw jaar.

Verzekeren

Tarieven

Gewoon gaaf
Menzis en
Anderzorg

Agenda

Wij zijn heel blij dat we met enige grote verzekeraars afspraken hebben
kunnen maken over preventie bij kinderen. We weten dat een gaaf gebit
levenslang mogelijk is. Maar…. Dan moet ook levenslang de mondhygiëne
op een hoog niveau liggen. Kinderen tot ongeveer 10 jaar kunnen dat niet
alleen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de problemen die hun kinderen
oplopen door slechte mondhygiëne. De afspraken houden in dat er meer
en uitgebreider tijd wordt uitgetrokken voor motiveren en instrueren van
ouders en kinderen.
In deze folder kunt u onze aanpak lezen. Uitgebreidere informatie leest u
bij het ivoren kruis en op de site gewoon gaaf.

Verzekeren
Weet u al of u zich aanvullend gaat verzekeren? Voor wat betreft de
tandheelkunde verzekeringen is vergelijkmondzorg een goede
vergelijkingssite

Tarieven
Waarschijnlijk heeft u in de media gelezen dat de tarieven voor
tandheelkunde zullen dalen in 2015. Op 1 januari blijven de tarieven
vrijwel gelijk. Pas in juli zullen de tarieven ( honoraria, dus niet de
techniekkosten) met 5% dalen.
Voor de tarieven januari 2015 kijkt u hier.
Overigens wel raar dat de meeste aanvullende verzekeringen duurder
worden terwijl de kosten dalen !!!

Menzis en Anderzorg
Uw nota zal zoals in 2014 worden verwerkt. Dus als u in 2014 uw nota zelf
kreeg en via automatische incasso werd betaald geldt dat in 2015 precies
zo. Als uw nota direct naar de verzekeraar ging zal dat ook in 2015 zo zijn.
Maar LET OP!: een uitzondering daarop vormen MENZIS EN ANDERZORG.
Menzis en Anderzorg hebben de tandheelkundige paketten zodanig
aangepast dat het niet meer mogelijk is tandheelkunde uit de aanvullende
verzekering rechtstreeks bij de maatschappij aan te bieden. Dus
verzekerden van MENZIS EN ANDERZORG zullen in 2015 zelf de nota
ontvangen ( in beginsel per email). Het notabedrag zal via een
automatische afschrijving worden voldaan. Uw nota kunt u uiteraard direct
naar de maatschappij doorsturen.
Nota’s voor de basisverzekering ( kinderen onder 18 jaar en prothesen)
worden WEL direct bij de maatschappij aangeboden.

Agenda

Tijdens onze afwezigheid ( ook in het weekeinde) kunt u in ZEER
spoedeisende gevallen, contact opnemen met 0900-1515. Daar kan men u
vertellen wie de dienstdoende tandarts is, en wanneer hij of zij spreekuur
heeft.!!
Op de rood aangegeven dagen zijn wij in verband met feestdagen, vakantie
of cursus niet aanwezig.

