
Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  1
Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.
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Vergoedingenoverzicht 2020
MiX Aanvullende Verzekering 1 - 2 

Dit vergoedingenoverzicht is bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te 
vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft. U kunt hieraan 
geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden kunnen namelijk nadere voorwaarden voor vergoeding zijn 
opgenomen. Ook kan een beperking van de vergoeding gelden, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van 
een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
  
Voor een volledig overzicht raden wij u daarom aan om uw polisvoorwaarden goed door te lezen. Deze zijn altijd leidend. 
Komt u er niet uit? Bel ons dan gerust op 088 – 35 35 763. Wij helpen u graag verder.

  

Zorgactiviteit Vergoeding XAV 1 XAV 2

Preventie

Een budget te besteden aan de zorgsoorten gezond 
leven: cursussen, EHBO-cursus, reanimatiecursus, 
stoppen met roken, gezondheidstest of preventief 
medisch onderzoek, gewichtsconsulent; advies 
en begeleiding: sportmedisch advies incl. 
blessureconsulten, overgangsconsulent; vaccinatie: 
griepvaccinatie

Budget per kalenderjaar € 750,- 

Gezondheidstest Eén basis test per 2 kalenderjaren (eigen 
bijdrage € 25,-)

•

Of één uitgebreide test per 2 kalenderjaren 
(eigen bijdrage € 50,-)

•

Vervoer

Taxivervoer van huis naar werklocatie en vice versa € 350,- per kalenderjaar, na toestemming 
verzekeraar

• 

Paramedische hulp

Een budget te besteden aan curatieve beweegzorg: 
fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie 
Cesar/Mensendieck niet-chronische aandoeningen 
verzekerden vanaf 18 jaar, alternatieve bewegings-
therapie (chiropractie, osteopathie, manuele therapie 
E.S., (ortho)manuele therapie, craniosacraaltherapie, 
haptotherapie, ontspannings- en ademhalings-
therapie van Dixhoorn) en preventieve beweegzorg: 
therapeutisch zwemmen (specifieke chronische 
aandoening)

100% • 

Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck 100% • 
Bewegingstherapie, diverse bij name genoemd in de 
voorwaarden

100% • 

Extra vergoedingen

Dieetadvisering, na verwijzing Maximaal € 500,- 4 uur
Huishoudelijke ondersteuning i.g.v. ziekte ouder en 
herstel binnen 3 maanden te verwachten is

Eenmaal per kalenderjaar maximaal 30 uren, 
in een periode van maximaal 10 weken en 
minimaal 3 uren per dag

• 


