
Prijzen zijn Incl. korting & € 385 eigen risico

Mijn basisverzekering

Mijn aanvullende verzekering

Mijn tandartsverzekering

UMC Extra
Zorg 1
€ 8,32

UMC Extra
Zorg 2
€ 19,80

UMC Extra
Zorg 3
€ 32,17

UMC Extra
Zorg 4
€ 108,00

UMC Extra
Tand 1 € 13,00 UMC Extra

Tand 3 € 39,50UMC Extra
Tand 2 € 26,00

Ga naar https://www.umczorgverzekering.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering om online 
uw collectieve verzekering af te sluiten

Let op: voor uw gezinsleden gelden andere bedragen dan hierboven worden weergeven

UMC Basisverzekering € 105,95

Basisverzekeringen

Zorgaanbieder met contract

Zorgaanbieder zonder contract

UMC Basisverzekering

100% vergoed

100% vergoed

De naam en het collectiviteitsnummer van mijn werkgever zijn



Aanvullende verzekeringen

€ 250 per kalenderjaar

€ 50 per kalenderjaar

-

-

€ 300 per kalenderjaar

-

-

-

€ 500 per jaar

Maximaal het bedrag 
zoals vastgelegd in het 
geneesmiddelen-
vergoedingssysteem 
(GVS)

Beweegzorg

Cursussen (o.a. 
Stoppen met 
Roken)

Orthodontie tot 
18 jaar

Orthodontie 
vanaf 18 jaar

Alternatieve 
zorg

Brillen, lenzen, 
ooglaseren en 
lensimplantaten

Hulpmiddelen

IVF

Mantelzorg-
makelaar

Anticonceptie 
vanaf 21 jaar

UMC Extra
Zorg 1

UMC Extra
Zorg 2

UMC Extra
Zorg 3

UMC Extra
Zorg 4

€ 500 per kalenderjaar

€ 100 per kalenderjaar

80% tot € 1.250 (tijdens 
hele verzekeringsduur)

-

€ 300 per kalenderjaar

€ 100 per 3 jaar

€ 250

-

€ 500 per jaar

Maximaal het bedrag 
zoals vastgelegd in het 
geneesmiddelen-
vergoedingssysteem 
(GVS)

€ 1.000 per 
kalenderjaar

€ 150 per kalenderjaar

80% tot € 2.500 (tijdens 
hele verzekeringsduur)

-

€ 500 per kalenderjaar

€ 200 per 3 jaar

€ 350

Vierde IVF poging

€ 500 per jaar

Maximaal het bedrag 
zoals vastgelegd in het 
geneesmiddelen-
vergoedingssysteem 
(GVS)

€ 1.200 per 
kalenderjaar

€ 500 per kalenderjaar

Volledig vergoed

€ 300 voor de hele 
looptijd van uw 
verzekering

€ 750 per kalenderjaar

€ 250 per 3 jaar

€ 750

Vierde en vijfde IVF 
poging

€ 500 per jaar

Maximaal het bedrag 
zoals vastgelegd in het 
geneesmiddelen-
vergoedingssysteem 
(GVS)

Tandartsverzekering

Maximaal € 250 per 
kalenderjaar

80% tot maximaal € 250

100% tot maximaal € 250
Gebitsreiniging maximaal 60 
minuten per jaar

Tandheelkundige 
zorg

Overige 
tandheelkundige 
behandelingen

Consulten en 
preventieve 
mondzorg

UMC Extra Tand 3UMC Extra Tand 1 UMC Extra Tand 2

Maximaal € 750 per 
kalenderjaar

80% tot maximaal € 750

100% tot maximaal € 750
Gebitsreiniging maximaal 60 
minuten per jaar

Maximaal € 1.250 per 
kalenderjaar

80% tot maximaal € 1.250

100% tot maximaal € 1.250
Gebitsreiniging maximaal 60 
minuten per jaar

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave. Precies weten wat u vergoed krijgt? Kijk op vgz.nl/zorgverzekering 


