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Twee individuele tandzorgverzekeringen 
 
 

 DKV Smile Plan Tandzorg 
   

Stand-alone Ja Ja 
   

Verplichte familiale aansluiting Nee Nee 
   

Territorialiteit België België 
   

Wachttijden   
   

 Preventieve behandelingen Geen Geen 
 Curatieve behandelingen Geen Geen  
 Orthodontische behandelingen 12 m 36 m 
 Parodontale behandelingen 12 m 12 m 
 Prothetische behandelingen 12 m Geen 

   

Algemeen 
terugbetalingspercentage 

 1e verzekeringsjaar: 80% voor alle tandbehandelingen, zelfs indien de 
wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt 
 Vanaf 2e verzekeringsjaar: 80% of 50% (*) voor alle tandbehandelingen 

   

Totaal terugbetaalde kosten 
(verzekerd bedrag per 
verzekeringsjaar per verzekerde) 

  

   

 1e verzekeringsjaar € 300  
voor preventieve en curatieve 
behandelingen 

€ 1.048,66 
voor preventieve, curatieve en 
prothetische behandelingen 

 2e verzekeringsjaar € 700  
voor alle tandbehandelingen met een 
maximum van € 250 voor 
orthodontische behandelingen en  
€ 250 voor parodontale 
behandelingen 

€ 2.097,31 
voor preventieve, curatieve, 
parodontale en prothetische 
behandelingen met een maximum 
van € 1.048,66 voor parodontale 
behandelingen 

 3e verzekeringsjaar € 1.200  
voor alle tandbehandelingen met een 
maximum van € 500 voor 
orthodontische behandelingen en  
€ 500 voor parodontale 
behandelingen 

€ 3.670,29 
voor preventieve, curatieve, 
parodontale en prothetische 
behandelingen met een maximum 
van € 1.048,66 voor parodontale 
behandelingen 

 4e en volgende verzekeringsjaren € 1.500  
voor alle tandbehandelingen met een 
maximum van € 750 voor 
orthodontische behandelingen en  
€ 750 voor parodontale 
behandelingen 

€ 5.243,26 
voor alle tandbehandelingen met een 
maximum van € 1.048,66 voor 
parodontale en max. van € 1.048,66 
voor orthodontische behandelingen 

   

Bijzondere plafonds   
   

 Orthodontische behandelingen Max. € 1.500 gedurende de volledige 
duur van het contract 
 

Max. € 5.243,26 gedurende de 
volledige duur van het contract 
 

 Parodontale behandelingen 

   

Uitsluitingen  Tandheelkundige behandelingen buiten België 
 Lopende orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen bij 

afsluiting van het contract 
 Ontbrekende of vervangen tanden bij afsluiting van het contract (noch de 

protheses voor deze tanden) 
 Esthetische behandelingen 
 Orthodontische behandelingen na 40 jaar 
 Parodontale behandelingen na 65 jaar 
 Osteotomieën van boven- en onderkaak 
 Prothetische behandelingen (inclusief tandimplantaten) van 

verstandskiezen 
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Premie 
 

  T.e.m. 69 jaar (max. leeftijd voor 
onderschrijving) 

 Aantrekkelijke premie, die 
vijfjaarlijks wordt aangepast 
vanaf de leeftijd van 5 jaar, en 
voor de laatste keer op 80 jaar, 
om rekening te houden met de 
medische kosten die stijgen met 
de leeftijd 

 Kinderen tot 4 jaar sluiten gratis 
aan 

 T.e.m. 69 jaar (max. leeftijd voor 
onderschrijving) 

 Leeftijdsafhankelijke premie met 
behoud van de instapleeftijd 

   

Onderschrijvingsprocedure   
   

  Online of papieren 
verzekeringsvoorstel 

 Korte medische vragenlijst met    
4 eenvoudige vragen 

 Indien meer dan 3 tanden 
ontbreken komt de kandidaat-
verzekerde niet in aanmerking 

 Verplicht mondonderzoek 
(inclusief radiografie van het gebit 
indien de kandidaat-verzekerde   
> 18 jaar) en medische vragenlijst 
in te vullen door tandarts naar 
keuze van de kandidaat-
verzekerde    

 De kosten van dit onderzoek 
worden door DKV ten laste 
genomen. 

 
(*) De verzekerde wordt gestimuleerd om jaarlijks op controle te gaan (= preventief gedrag). Terugval tot 50%, indien 

er geen raadpleging bij een tandheelkundige heeft plaatsgevonden gedurende het verzekeringsjaar voorafgaand 
aan de tandheelkundige behandeling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en 
uitsluitingen die betrekking hebben op dit product. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie 
die erin is opgenomen is niet exhaustief. Voor meer informatie over dit product, je rechten en plichten, raadpleeg de 
Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten 
zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.  
DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, 
verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van 
België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van Plan Tandzorg en DKV Smile. 
Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). O�erte via 
je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens 
de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten 
kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres 
Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze 
website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het 
adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 
547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende 
bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. 
 


