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Waar heb ik recht op? 

-

-
-

Wat zijn de voorwaarden? 

Waar heb ik geen recht op? 

-
-

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of instelling ga? 

-
-

Waar heb ik recht op? 

-

-

-

Wat zijn de voorwaarden? 
-
-
-

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of instelling ga? 
-

-

Waar heb ik recht op? 

-

-

-

Wat zijn de voorwaarden? 

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of instelling ga? 

Waar heb ik recht op? 

-
-
-

-

-

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 
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Waar heb ik geen recht op? 
-

-
-

-
-

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga? 

Waar heb ik recht op? 

-
-
-
-

Wat zijn de voorwaarden? 

-
-
-

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga? 

Waar heb ik recht op? 

-

-
-

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of instelling ga? 

Waar heb ik recht op? 

-

-

Wat zijn de voorwaarden? 

Heb ik een verwijzing nodig? 

Wat moet ik nog meer weten? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of instelling ga? 

Waar heb ik recht op? 

-
-

Moet ik een eigen bijdrage betalen? 
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Telt de eigen bijdrage mee voor het eigen risico? 

Wat moet ik nog meer weten? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of instelling ga? 

Waar heb ik recht op? 

Wat wordt er vergoed als er een niet-gecontracteerde zorgverlener komt? 

Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 
-

-

-

-

Moet ik een eigen bijdrage betalen? 

Telt de eigen bijdrage mee voor het eigen risico? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of instelling ga? 

Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 
-

-

-

Waar heb ik recht op? 

-

-

Wat zijn de voorwaarden? 
-

-

-

-

-

-

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 
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Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde instelling ga? 

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid als ik naar een niet-gecontracteerde zorginstelling ga? 

Waar heb ik recht op? 

-

-

-

-

-

-

Welke kosten worden niet vergoed? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde instelling ga? 

Waar heb ik recht op? 

-
-

-

-

-

-

-
-

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde instelling ga? 

Waar heb ik recht op? 

-

-

Wat zijn de voorwaarden? 

Waar heb ik geen recht op? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde instelling ga? 

Waar heb ik recht op? 

Heb ik een verwijzing nodig? 

Waar heb ik recht op? 

-
-

-
-

-
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Heb ik een verwijzing nodig? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde instelling ga? 

Waar heb ik recht op? 

-

-
-

Wat zijn de voorwaarden? 

Heb ik een verwijzing nodig? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde instelling ga? 

Waar heb ik recht op? 

-
-
-
-
-

Heb ik een verwijzing nodig? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde instelling ga? 

Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 
-
-
-

-

-

-

Heb ik een verwijzing nodig? 

Waar heb ik geen recht op? 

Wat moet ik nog meer weten? 
-

-

Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 
-
-

Heb ik een verwijzing nodig? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde instelling ga? 
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-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Waar heb ik recht op? 

Heb ik een verwijzing nodig? 

Waar heb ik recht op? 

-

-

Heb ik een verwijzing nodig? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut, oefentherapeut of huidtherapeut ga? 

Waar heb ik recht op? 

-

-

-

Wat zijn de voorwaarden? 

Heb ik een verwijzing nodig? 

Waar heb ik geen recht op? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut, oefentherapeut of huidtherapeut ga? 

Waar heb ik recht op? 
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Wat zijn de voorwaarden? 
-
-

-

Heb ik een verwijzing nodig? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde ergotherapeut ga? 

Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 
-
-

-

-

-

Heb ik een verwijzing nodig? 

Waar heb ik geen recht op? 
-

-
-

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde logopedist ga? 

Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 
-
-
-

Heb ik een verwijzing nodig? 

Waar heb ik geen recht op? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde diëtist ga? 

Waar heb ik recht op? 

-
-

Waar heb ik geen recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 

Heb ik een verwijzing nodig? 

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde huidtherapeut ga voor elektrische epilatie bij 
transseksuelen?

Waar heb ik recht op? 
-

-
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Waar heb ik geen recht op? 
-

-

Mondzorg buiten reguliere praktijk 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga? 

Waar heb ik recht op? 

Waar heb ik geen recht op? 
-
-
-
-

Wat wordt er vergoed voor mondzorg buiten de reguliere praktijkuren? 

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 
-

-
-

-
-
-
-
-

Waar heb ik recht op? 

Moet ik een eigen bijdrage betalen? 
-

-

-
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Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 

-

-

-

-
-

-
-
-
-
-

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 

Moet ik een eigen bijdrage betalen? 

Waar heb ik recht op? 

Waar heb ik recht op? 

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 

Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 

Moet ik een eigen bijdrage betalen? 

Waar heb ik recht op? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga? 
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Waar heb ik recht op? 

-
-

-
-
-
-

Wat zijn de voorwaarden? 
-

-

-

-
-

-

-

-

-

Waar heb ik geen recht op? 
-
-

-
-
-

-

Waar heb ik recht op? 

-
-

-

Wat zijn de voorwaarden? 
-
-

-

-

-

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 
-

-
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Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 
-

-

-
-

Waar heb ik geen recht op? 
-

-

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga? 

-
-

Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 

-

-
-

-

-

-

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 

Waar heb ik geen recht op? 

Wat moet ik nog meer weten? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga? 

Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 

-
-
-

-

-

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 
-

-

Wat moet ik nog meer weten? 
-

-

-

-

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga? 
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Hoe kan ik zittend ziekenvervoer aanvragen? 
-

-
-

Moet ik een eigen bijdrage betalen? 

Telt de eigen bijdrage mee voor het eigen risico? 

Hoe kan ik de kosten declareren? 

Heb ik toestemming nodig? 

Waar heb ik recht op? 

-

-

-

-

-

Wat zijn de voorwaarden? 
-

-

-

Waar heb ik recht op? 

-

-

-

-

Wat zijn de voorwaarden? 

Waar heb ik recht op? 

-

-
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-

-

Waar heb ik recht op? 
-

-

-

-

Wat zijn de voorwaarden? 

Waar heb ik recht op? 

Waar heb ik geen recht op? 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

Heb ik een verwijzing nodig? 

Wat zijn de voorwaarden voor de verwijzing?

-
-
-
-
-
-

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, 
klinisch psycholoog of psychiater ga? 

Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Heb ik een verwijzing nodig? 
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Wat zijn de voorwaarden voor de verwijzing? 

-
-
-
-
-
-

Waar heb ik recht op? 

-

-

-

Waar heb ik geen recht op? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wat zijn de voorwaarden? 

-

-

-

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde GGZ-instelling ga? 

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid als ik naar een niet-gecontracteerde zorginstelling ga? 

Waar heb ik recht op? 

Waar heb ik geen recht op? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder ga? 

Waar heb ik recht op? 

Waar heb ik geen recht op? 

Wat zijn de voorwaarden?  

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of instelling ga? 
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Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 
-
-

-

-

Heb ik een verwijzing nodig? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga? 

Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga? 

Waar heb ik recht op? 

-
-
-

Wat zijn de voorwaarden? 
-
-

-

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga? 

Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 
-

-

-
-

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 

Wat wordt er vergoed als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga? 

Waar heb ik recht op? 

Wat zijn de voorwaarden? 
-

-
-

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid? 
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3-087-2015/1

AZVZ

Postbus 9138

1006 AC  Amsterdam

T. (020) 5 866 666

F. (020) 5 866 665

info@scheepvaartnet.nl

Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid U.A.

www.scheepvaartnet.nl
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