
108,86 114,26€ €Premie inclusief betaaltermijn- en collectiviteits 
korting, verplicht eigen risico € 385,00

Basisverzekeringen 2019

Aanvullende verzekeringen 2019

18 -  29 jr 30 -  44 jr 45 -  64 jr vanaf 65 jr

Aanvullend Goed 

Aanvullend Beter 

Aanvullend Best 

Tandartsverzekeringen 2019

18 -  29 jr 30 -  44 jr 45 -  64 jr vanaf 65 jr

Tand goed 

Tand beter 

Tand best 

Premietabel 2019

Collectiviteit:

Maatschappij:

Betaaltermijn:

Aedes

Individuele betaling VGZ 

Zorgverzekeraar NV 

Premie per maand

Bedrijfsonderdelen:

     8,23      8,68      9,04      9,40

    17,19     17,73     18,09     18,31

    29,29     30,10     31,23     32,17

€ € € €

€ € € €

€ € € €

    11,68     12,73     13,20     13,34

    19,19     19,57     19,57     20,71

    37,43     39,33     39,85     40,85

€ € € €

€ € € €

€ € € €

(1)

(2)

(2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Voor verzekerden jonger dan 18 jaar is geen premie verschuldigd. Indien verzekerd, ontvangen zij de verzekering van de ouder/voogd met de hoogste
verzekeringsdekking.
(2) In de vermelde premies is rekening gehouden met collectiviteitskorting en betaaltermijnkorting (tenzij anders vermeld en indien van toepassing).

Aanvullende verzekeringen voor doelgroep

Jong Uitgebreid (18-21)

Jong Uitgebreid (22 jaar en ouder)

Gezin Uitgebreid (18 jaar en ouder)

Vitaal Uitgebreid (50 jaar en ouder)

Single/Duo Uitgebreid (18 jaar en ouder)

   28,50

   28,50

   59,59

   52,89

   42,99

(2)

€

€

€

€

€

105,86

102,86

99,86

96,86

93,86

111,26

108,26

105,26

102,26

99,26

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 100,00 (incl. verpl. eigen risico € 485,00)

€ 200,00 (incl. verpl. eigen risico € 585,00)

€ 300,00 (incl. verpl. eigen risico € 685,00)

€ 400,00 (incl. verpl. eigen risico € 785,00)

€ 500,00 (incl. verpl. eigen risico € 885,00)

Vrijwillig extra eigen risico per verzekerde

Nominale premie (premiegrondslag zonder 
korting, verplicht eigen risico van € 385,00)

€ €120,95 126,95

VGZ Ruime Keuze VGZ Eigen Keuze




