
Exclusief:

“Werken in de agrosector is prachtig. Mensen die hier werkzaam zijn, werken niet alleen tussen 9 en 5 uur. Als het moet dan gaan zij door tot het werk

klaar is. Dit verwachten wij ook van een zorgverzekeraar. Dat deze net een beetje meer doet. Daarom is het ideaal dat Agro+Zorg juist met Zilveren Kruis

goede afspraken heeft gemaakt. Daarbij profiteren werknemers ook nog van een aantrekkelijke korting.”

Yvonne vd Ven – Directeur Agro+Zorg

Informatie over uw zorgverzekering

Voordelen dankzij Agro+Zorg

de Basis Plus

M
odule



De overheid bepaalt wat er in de basisverzekering zit. Dat betekent dat de basisverzekering bij alle verzekeraars

dezelfde zorg vergoedt.  Met onze 3 basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen stelt u de

zorgverzekering samen die bij uw situatie past. Wat u ook kiest: wij staan u bij met raad en daad om u te helpen

bij het kiezen én krijgen van de beste zorg. 

Basis Budget 

De Basis Budget is de voordeligste basisverzekering. Uw

behandeling wordt voor 100% vergoed bij een geselecteerd aantal

ziekenhuizen waar Zilveren Kruis afspraken mee heeft. En bij bijna

alle zorgverleners.  Voor de lijst van geselecteerde ziekenhuizen kijkt

u op www.zk.nl/budget. Deze ziekenhuizen zijn verspreid over heel

Nederland. Voor spoedeisende zorg kunt u in alle ziekenhuizen

terecht. Kinderen onder de 18 jaar krijgen standaard de Basis Zeker.

Meer informatie vindt u op www.zk.nl/basisverzekering.

Let op: voor dit product gelden speciale voorwaarden. 

Basis Zeker 

Wilt u méér keuze in ziekenhuizen en zorgverleners? Dan past de

Basis Zeker bij u. Dit is de meest gekozen basisverzekering. Kijk voor

de ziekenhuizen en zorgverleners op www.zk.nl/zorgzoeker.

Basis Exclusief
Met de Basis Exclusief kunt u terecht bij alle Nederlandse

ziekenhuizen en zorgverleners. Wij vergoeden altijd 100% van het

marktconforme tarief ook bij zorgverleners waar wij geen contract

mee hebben. 

Exclusief bij Zilveren Kruis: De Basis Plus Module 

De basisverzekering dekt soms minder dan u denkt. Denk aan

spoedeisende hulp in het buitenland, vervoer terug naar Nederland.

Of tandartskosten na een verkeersongeval. Met de Basis Plus

Module bent u voor € 3,28 per maand verzekerd tegen onverwachte

hoge kosten. Daarom biedt Zilveren Kruis u de Basis Plus Module als

aanvulling op de basisverzekering. 

De aanvullende verzekeringen
Voor vergoeding van kosten die niet onder de basisverzekering

vallen hebben wij verschillende aanvullende zorgverzekeringen. Hoe

meer sterren, hoe uitgebreider de dekking. Kiest u voor een

aanvullende verzekering, dan zitten de vergoedingen uit de Basis

Plus Module automatisch in uw pakket. Meer informatie over de

verschillende pakketten vindt u op www.zk.nl/agropluszorg. 

Uw tandartsverzekering
Nieuw! De Aanvullend Tand Basis met daarin 2 controles en 15

minuten gebitsreiniging per jaar. Of 1 keer een controle en 25

minuten gebitsreiniging per jaar bij uw tandarts of mondhygiënist.

Wij vergoeden ook de kosten van het vullen van een klein gaatje of

het trekken van een kies. Liever meer verzekeren? Kies dan een van

de andere tandartsverzekeringen op www.zk.nl/agropluszorg. 

Ga naar www.zk.nl/agropluszorg en bereken uw

premie.

Vragen over uw zorgverzekering? Zilveren Kruis

geeft antwoord.

Het kiezen van de juiste verzekering is soms ingewikkeld. U kunt

steeds meer zelf kiezen. Hoog of toch maar liever een lager eigen

risico? Een aanvullende verzekering? Maar welke dan? En een

tandartsverzekering is dat nou echt nodig? Op alle vragen geven

we antwoord. Op 50vragen.zilverenkruis.nl vindt u antwoord op

de 50 meest gestelde vragen. Daar kunt u ook uw eigen vraag

stellen. Zo staan we u bij met raad en daad.

 



Stel uw zorgverzekering samen
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Kies uw basisverzekering en bepaal uw vrijwillig eigen risico

Maandpremie incl. 10% korting

Basisverzekeringen Basis Budget Basis Zeker Basis Exclusief

Verplicht eigen risico € 385,- + vrijwillig risico €0,- € 87,26 € 98,51 € 101,93

Verplicht eigen risico € 385,- + vrijwillig risico €100,- € 83,56 € 94,81 € 98,23

Verplicht eigen risico € 385,- + vrijwillig risico €200,- € 79,86 € 91,11 € 94,53

Verplicht eigen risico € 385,- + vrijwillig risico €300,- € 76,16 € 87,41 € 90,83

Verplicht eigen risico € 385,- + vrijwillig risico €400,- € 72,46 € 83,71 € 87,13

Verplicht eigen risico € 385,- + vrijwillig risico €500,- € 68,76 € 80,01 € 83,43

Vul uw basisverzekering aan met de Basis Plus Module

Maandpremie incl. 17% korting

Basis Plus Module

Extra dekking op uw basisverzekering € 3,28

Kies uw aanvullende verzekeringen (inclusief Basis Plus Module)

Aanvullend H HH HHH HHHH

Alternatieve zorg (p.p.p.j.) � 450,- � 650,- � 850,-

Brillen en lenzen op sterkte (per persoon per 3 jaar) � 100,- � 150,- � 250,-

Fysiotherapie/oefentherapie (aantal behandelingen per

persoon)

9 12 27 40

Orthodontie jonger dan 18 jaar (beugel) (per persoon) max. � 2.000,- max. � 2.500,-

Maandpremie incl. 17% korting H HH HHH HHHH

Leeftijd 0 t/m 17 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis

Leeftijd 18 t/m 29 jaar € 5,44 € 12,41 € 19,09 € 34,86

Leeftijd 30 t/m 44 jaar € 6,02 € 14,07 € 24,49 € 47,31

Leeftijd 45 jaar en ouder € 6,85 € 14,90 € 26,15 € 51,46

Alle vergoedingen vind u op www.zk.nl

Kies uw tandartsverzekering

Aanvullend Tand Basis H HH HHH HHHH

Consulten en mondhygiëne 2 controles

15 min.

gebitsreiniging

100% 100% 100% 100%

Vullingen en kiezen trekken max. € 55,- 100% 100% 100% 100%

Overige behandelingen (bv. foto's/kronen) 75% 75% 75% 100%

Vergoeding alle behandelingen te samen max. € 250,- max. € 500,- max. € 1000,- max. € 1250,-

Maandpremie incl. 15% korting Basis H HH HHH HHHH

Leeftijd 0 t/m 17 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Leeftijd 18 t/m 29 jaar € 5,74 € 10,41 € 14,66 € 24,61 € 37,91

Leeftijd 30 jaar en ouder € 5,74 € 12,67 € 16,96 € 29,16 € 45,90

Alle vergoedingen vind u op www.zk.nl

■  Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Met een eigen risico betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Dit geldt

alleen voor de basisverzekering. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. 

■  De basispremie (premie zonder korting) voor Basis Budget is € 96,95, voor Basis Zeker € 109,45 en voor Basis Exclusief € 113,25. 

■  Tandheelkundige vergoedingen voor kinderen tot 18 jaar zijn geregeld via de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. 

■  Premiebetaling voor het hele jaar vooruit: 3% extra korting en voor een halfjaar vooruit: 1,25% extra korting. 

■  Personen tot 18 jaar krijgen de hoogste aanvullende verzekering gratis waarvoor u of de andere ouder kiest. 

■  U kunt geen rechten ontlenen aan deze premietabel. 



Kies bewust uw zorgverzekering

   • Sluit direct uw zorgverzekering met korting af 

   • Bereken uw premie op www.zk.nl/agropluszorg 

Wij zeggen uw huidige verzekering voor u op als u zich vóór 1 januari 2016 bij ons aanmeldt.

Bel ons op (071) 751 00 25 voor meer informatie

Uw voordelen via Agro+Zorg
• De meest gekozen basisverzekering voor € 98,51 per maand (dit is inclusief 10% korting)

• 17% korting op een aanvullende verzekering

• Met de Basis Plus Module verzekerd tegen onverwacht hoge kosten

• Keuzevrijheid in zorgverleners vanaf Basis Zeker

• Onze zorgcoaches adviseren u bij al uw zorgvragen

95200-1505

Vragen over zorg en verzekeringen
Zorg is soms best ingewikkeld. Wij begrijpen dat u daar vragen over heeft. Of het nu gaat over het regelen van 

zorg, het betalen van zorg of advies om gezond te blijven. Wij staan u bij met raad en daad. En geven antwoord

op alle vragen. Hier ziet u maar een paar voorbeelden. Een overzicht van de meestgestelde vragen vindt u op 

50vragen.zilverenkruis.nl.

‘Kan ik mijn eigen risico gespreid betalen?’

‘Is de basisverzekering voor mij voldoende?’

Verwacht u in 2016 het verplicht eigen risico volledig te moeten betalen? Dan kunt u vooraf gespreid 

betalen aanvragen. En als klant van Zilveren Kruis kunt u in de Mijn Zilveren Kruis omgeving het hele jaar 

door zien hoeveel eigen risico u heeft verbruikt. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Deze keuze is uiteindelijk heel persoonlijk. Op de website van Zilveren Kruis vindt u daarom de Keuzehulp. 

Hiermee bepaalt u eenvoudig welke verzekering het beste bij u past én of een extra dekking zinvol is.


