Bent u verzekerd bij Menzis?
Dan verandert er veel voor u dit jaar. Menzis heeft de tandartsverzekeringen namelijk aangepast. Voorheen werd bij
alle pakketten vrijwel alles volledig vergoed, maar vanaf 1 januari 2015 vergoedt Menzis nog maar 80% van de kosten
tot een maximum van 250, 500 of 750 euro (afhankelijk van uw pakket). Uitzonderingen zijn de halfjaarlijkse controles
en consulten, die worden wel volledig vergoed. En ook de jeugd (tot en met 17 jaar) hoeft niet bij te betalen.
Lohr Tandartsen moet nu dus bij vrijwel alle behandelingen 20% van de kosten bij u in rekening te brengen totdat uw
budget bereikt is. Bent u door uw budget heen dan zullen wij u alle kosten in rekening moeten brengen. U begrijpt dat
wij deze verslechtering van de polisvoorwaarden ernstig betreuren. Temeer omdat Menzis voorheen een uitstekende
dekking bood.
Omdat wij soms kleine bedragen bij u in rekening moeten brengen willen wij u vragen zoveel mogelijk na afronding
van de behandeling direct aan de balie af te rekenen. Dat voorkomt voor ons een hoop administratie. U kunt bij ons
pinnen.
Om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken sturen wij Menzis de rekening voor de 80% die zij nog wel vergoeden.
Zo hoeft u daar zelf niet meer achteraan. Maar, indien u in de loop van het jaar uw budget heeft bereikt zal Menzis
onze declaratie van bij u gedane verrichtingen weigeren. Wij zullen u in dat geval een factuur sturen voor het "niet
door de zorgverzekeraar vergoede deel van de behandeling". Onze facturering verloopt via Infomedics.
Heeft u een Garantverzorgd Tandverzorgd verzekering? Dan geldt voor u wel een budget (350, 650 of 950 euro) maar u
hoeft niet bij te betalen. U kunt een Garant Tandverzorgd verzekering afsluiten bij de gemeente mits u voldoet aan een
inkomenskriterium (maximaal 130 % van de bijstandsnorm).

