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De verzekeraars staan alfabetisch gerangschikt

verzekeraar pakket

dekking /                                       

vergoeding per dag / per 

consult

maximale 

vergoeding maand-premie

IZZ extra 3 100% € 600,00 € 96,50

onvz benefit 100% € 500,00 € 24,00

onvz optifit 100% € 750,00 € 41,50

onvz topfit 100% € 1.000,00 € 61,00

pno zorg keuze 100% € 250,00 € 22,06

pno zorg extra 100% € 350,00 € 42,25

pno zorg compleet 100% € 600,00 € 67,42

stad holland av zorg riant 100% € 500,00 € 59,75

vvaa plus 100% € 500,00 € 24,60

vvaa optimaal 100% € 750,00 € 41,50

vvaa top 100% € 1.000,00 € 62,55

vvaa excellent 100% € 1.500,00 € 128,15

zorg en zekerheid av totaal 100% € 600,00 € 99,95

Onderstaande verzekeringen bieden een ruime vergoeding voor osteopathie. Om een van 

onderstaande pakketten af te sluiten kan het zijn dat er een medische selectie plaatsvind. 

Dit bestaat meestal uit het invullen van een vragenlijst waarna de verzereraar besluit of U 

de verzekering kan afsluiten.

Er is gepoogd deze lijst zo volledig en correct mogelijk samen te stellen. Uit deze lijst kunnen geen rechten 

worden ontleent. Informeer altijd bij de betreffende verzekeraar naar de voorwaarden.

Let op: de maandpremie is slechts indicatief, deze kan per persoon en per situatie verschillen

www.mauri-osteopathie.nl

0475 480 785
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Let op: de maandpremie is slechts indicatief, deze kan per persoon en per situatie verschillen

Onderstaande verzekeringen bieden een redelijke vergoeding voor osteopathie. Om een van 

onderstaande pakketten af te sluiten kan het zijn dat er een medische selectie plaatsvind. 

Dit bestaat meestal uit het invullen van een vragenlijst waarna de verzereraar besluit of U 

de verzekering kan afsluiten.

Er is gepoogd deze lijst zo volledig en correct mogelijk samen te stellen. Uit deze lijst kunnen geen rechten 

worden ontleent. Informeer altijd bij de betreffende verzekeraar naar de voorwaarden.

www.mauri-osteopathie.nl

0475 480 785
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De verzekeraars staan alfabetisch gerangschikt

verzekeraar pakket

                                   

vergoeding per dag / per 

consult

maximale 

vergoeding maand-premie

de amersfoortse optimaal €45,- per dag € 1.000,00 € 50,00
delta lloyd compleet €50,- per dag € 500,00 € 43,25
delta lloyd comfort €50,- per dag € 1.000,00 € 73,45
delta lloyd top €50,- per dag € 1.500,00 € 162,60
iza extra zorg 4 €45,- per dag € 850,00 € 79,50
izz extra 3 100% € 600,00 € 96,50
national academic av 2 €50,- per consult € 500,00 € 29,95
national academic av 3 €50,- per consult €500 - €750 € 52,95
ohra uitgebreid €45,- per dag € 750,00 € 44,25
onvz benfit 100% € 500,00 € 24,60
onvz optifit 100% € 750,00 € 41,50
onvz topfit 100% € 1.000,00 € 62,55
ozf av royaal €50,- per dag € 500,00 € 20,50
pno pno extra 100% € 350,00 € 42,25
pno pno compleet 100% € 600,00 € 67,42
stad holland av zorg riant 100% € 500,00 € 59,75
unive extra zorg polis beter€45,- per dag 16 x € 19,75
unive extra zorg polis best€45,- per dag 22 x € 32,75
unive vitaal €45,- per dag 32 x € 51,95
unive alternatief 500 €45,- per dag € 500,00 € 23,15
unive jong €45,- per dag 18 x € 32,95
unive gezin €45,- per dag 18 x € 58,95
vgz vgz av beter €45,- per dag € 500,00 € 17,99
vgz vgz av best €45,- per dag 18 x € 30,14
vgz jong uitgebreid €45,- per dag 18 x € 27,34
vgz gezin uitgebreid €45,- per dag 18 x € 54,99
vgz vitaal uitgebreid €45,- per dag 32 x € 48,89
vgz single/duo uitgebreid€45,- per dag 18 x € 41,99
vvaa plus 100% € 500,00 € 24,60

vvaa optimaal 100% € 750,00 € 41,50

vvaa top 100% € 1.000,00 € 62,55

vvaa excellent 100% € 1.500,00 € 128,15

zorg en zekerheid av totaal 100% € 600,00 € 99,95

www.mauri-osteopathie.nl

0475 480 785
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