
Tandzorg-
verzekeringen

De beste zorgen. 
Levenslang.
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Goede tanden hebben is van primordiaal belang. Gezonde 
tanden dragen bij aan je algemene gezondheid en kunnen 
je dagelijkse welzijn verbeteren, alsook het beeld dat je van 
jezelf hebt. 

Maar tandzorg kan behoorlijk duur uitvallen en de wettelijke 
ziekteverzekering komt niet altijd of slechts gedeeltelijk tussen.

DKV, sponsor van je glimlach. 
Levenslang.

Kiezen voor DKV is kiezen voor 
een terugbetaling aan 80% van : 

Je voelt je beter in je vel met 
een verzorgd gebit.

De Belgische geneeskunde is een van de beste 
ter wereld. Sinds meer dan 50 jaar maakt DKV 
ze toegankelijk. Dankzij een uitgebreide expertise 
als gezondheidszorgverzekeraar kan DKV een 
compleet gamma aan tandzorgverzekeringen 
aanbieden. Verzekeringen die iedereen terug een 
glimlach geven.

•  Consultaties bij de tandarts of de specialist

• Orthodontische behandelingen (beugel)

• Tandprotheses (bruggen, kronen, implantaten)

Je bent onmiddellijk verzekerd 
en dat voor heel je leven.
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De waarborgen: 

Terugbetaling aan 80%* en tot € 1.500 voor: 

• Tandzorg en parodontologische behandelingen

• Orthodontische behandelingen

• Tandprotheses

Kinderen tot 4 jaar sluiten gratis aan.

*  Mits een wachttijd van 12 maanden, behalve voor consultaties  
en preventieve behandelingen bij de tandarts.

De waarborgen: 

Terugbetaling aan 80%* en tot € 5.243,26 voor: 

• Tandzorg en parodontologische behandelingen

• Orthodontische behandelingen

• Tandprotheses

*  Mits een wachttijd van minimum 12 maanden, behalve voor  
consultaties en preventieve behandelingen bij de tandarts en  
voor tandprotheses, bruggen, kronen en implantaten.

Toegankelijk en gemakkelijk 
te onderschrijven

DKV Smile is onze tandzorgverzekering voor de hele 
familie. Vanaf prille leeftijd kan je rekenen op een 
dekking aan de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De beste dekking op de markt 

Plan Tandzorg is onze meest complete verzekering 
en de ideale keuze indien je wilt genieten van de 
beste dekking op de markt.  

DKV Smile Plan 
Tandzorg
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Vergelijking van 
onze verzekeringen

*  Vanaf het vierde verzekeringsjaar

DKV Smile DKV Plan Tandzorg

Verzekerd bedrag per jaar, per persoon* € 1.500 € 5.243,26

• Zorg en radiografie

• Tandprotheses, bruggen, kronen en implantaten

Wachttijd van 12 maanden• Parodontologie Wachttijd van 12 maanden

• Orthodontische behandelingen Wachttijd van 36 maanden

DKV Smile
Surf naar www.dkv.be om deze verzekering in 5 minuten
online te onderschrijven of raadpleeg je 
verzekeringstussenpersoon.

Plan Tandzorg
Onderschrijf in 3 stappen:

Neem contact op met je verzekeringstussenpersoon.

Laat het onderzoek uitvoeren bij je tandarts. 
DKV neemt dit volledig ten laste.

 Neem opnieuw contact op met je 
verzekeringstussenpersoon om de onderschrijving 
te finaliseren.
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Overtuigd? 
Onderschrijf nu de tandzorgverzekering 
die het best beantwoordt aan je noden.
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Geïnteresseerd? Contacteer je 
verzekeringstussenpersoon of surf naar www.dkv.be 
voor meer informatie over onze producten.

Je verzekeringstussenpersoon

Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven 
van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op 
deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de 
informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. Voor meer informatie 
over deze producten, 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 DKV Smile en Plan Tandzorg. 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. Voornaamste uitsluitingen 
van de verzekeringsdekking: voorafbestaande aandoeningen of symptomen 
vóór het sluiten van contract, tandheelkundige behandelingen buiten België, 
ontbrekende of vervangen tanden bij afsluiting van het contract, esthetische 
behandelingen, orthodontische behandelingen na 40 jaar en parodontologische 
behandelingen na 65 jaar. 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 betre�ende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering 
van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

De beste zorgen. 
Levenslang.


