
Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in Optitrade Zorgdeclaraties. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval is.

te vergoeden artikelen bedrag periode extra voorwaarden

De Amersfoortse
Extra glazen , montuur >1,5 dpt

lenzen > 1,5 dpt
150 eur
75 eur

per 2 jaar                     
per jaar

Uitgebreid glazen , montuur >1,5 dpt
lenzen > 1,5 dpt

200 eur
100 eur

per 2 jaar                     
per jaar

Optimaal glazen , montuur >1,5 dpt
lenzen > 1,5 dpt

300 eur
150 eur

per 2 jaar                     
per jaar

AnderZorg
AnderZorg Extra glazen, montuur enkelfocus

galzen, montuur meerfocus
1 bril
1 bril (¤150 bij betaling)

per 2 kalenderjaren
Vergoeding alleen via GrandVision en Ace & Tate  

AnderZorg Jong glazen, montuur enkelfocus
galzen, montuur meerfocus

1 bril
1 bril (¤150 bij betaling)

per 2 kalenderjaren
Vergoeding alleen via GrandVision en Ace & Tate 

Aevitae ASR
Aanvulling Extra (voorheen Basis) glazen (+ evt montuur)  (1,5 dpt)

ctl (1,5 dpt)
150 eur
75 eur

per 2 kalenderjaren
per kalenderjaar

Aanvulling Uitgebreid glazen (+ evt montuur) (1,5 dpt)
ctl (1,5 dpt)

200 eur
100 eur

per 2 kalenderjaren
per kalenderjaar

Aanvulling Optimaal glazen (+ evt montuur) (1,5 dpt)
ctl (1,5 dpt)

300 eur
150 eur

per 2 kalenderjaren
per kalenderjaar

Aevitae Top Pakket (tot 18 jaar) glazen, ctl, montuur 100 eur per kalenderjaar
Aevitae VIP Pakket glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
Surplus glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Summum glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
Jong en Vrij glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Vitaal en vrij glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Voor elkaar glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
Solide glazen, ctl, montuur 50 eur per 3 kalenderjaren
Superieur glazen, ctl, montuur 116,50 eur per 3 kalenderjaren
Superieur Plus glazen, ctl, montuur 235 eur per 3 kalenderjaren
Luxe Extra glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Luxe Uitgebreid glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
Bijzondere Voorwaarden glazen, ctl, montuur (vanaf 1,5 dpt) 300 eur per 24 maanden
ZorgEnVrij Ruim glazen (+ evt montuur)  (1,5 dpt)

ctl (1,5 dpt)
150 eur
50 eur

per 24 maanden
per kalenderjaar

Vergoedingen optiek die gedeclareerd kunnen worden via Optitrade Zorgdeclaraties - Jaartal 2018
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ZorgEnVrij Optimaal glazen (+ evt montuur) (1,5 dpt)
ctl (1,5 dpt)

200 eur
100 eur

per 2 kalenderjaren
per kalenderjaar

Good Care glazen, ctl 30 eur per zijde per 2 kalenderjaren 30 euro per zijde indienen
Excellent Care glazen, ctl 140 eur per 2 kalenderjaren
Woningcorporaties Optimum glazen, ctl 230 eur per 2 kalenderjaren
Woningcorporaties Top glazen, ctl 400 eur per 2 kalenderjaren
AV Hewlett-Packard Beperkt glazen, ctl 200 eur per kalenderjaar
VPZ 540 Select glazen, ctl 230 eur per 3 kalenderjaren
Royaal Polis glazen, ctl, montuur 150 eur per 2 kalenderjaren
Compleet Polis glazen, ctl, montuur 250 eur per 2 kalenderjaren

Aevitae Avero
Avero Top Pakket (tot 18jr) glazen, ctl, montuur 100 eur per kalenderjaar
Avero VIP Pakket glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
Avero Start Pakket glazen, montuur - enkelfocus

glazen, montuur - meerfocus, ctl
50 eur
100 eur

per 3 kalenderjaren

Avero Aanvullende Verzekering Extra glazen, ctl, montuur 150 eur per 3 kalenderjaren
Optimaal glazen, ctl, montuur 200 eur per 3 kalenderjaren
Avero Excellent Pakket glazen, ctl, montuur 250 eur per 3 kalenderjaren
Wärtsilä model A, B en C glazen, ctl, montuur 200 eur per 3 kalenderjaren
Woningcorporaties Optimum glazen, ctl 230 eur per 2 kalenderjaren
Woningcorporaties Top glazen, ctl 400 eur per 2 kalenderjaren
VPZ Royaal glazen, ctl 200 eur per kalenderjaar
Aon Asia Basis glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren
Aon Asia Aanvullend glazen, ctl, montuur 150 eur per 3 kalenderjaren
Aon Asia Uitgebreid glazen, ctl, montuur 200 eur per 3 kalenderjaren
Aon Asia Extra Uitgebreid (Plus) glazen, ctl, montuur 300 eur per 3 kalenderjaren
AIG Model B glazen, ctl 75 eur per kalenderjaar
AIG Model C glazen, ctl 125 eur per kalenderjaar
AIG Jong glazen, ctl, montuur 140 eur per kalenderjaar
AIG Vitaal glazen, ctl, montuur 140 eur per kalenderjaar
ExtraZorg Top glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
ExtraZorg Go glazen, ctl, montuur 50 eur per 2 kalenderjaren
ExtraZorg Large glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
ExtraZorg Uitgebreid glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Aanvullende verzekering Jong - Studenten glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren
Aanvullende verzekering Jong - Jongeren glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren
Aanvullende verzekering Jong - 31+ glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren
Beter voor Nu glazen, ctl, montuur 250 eur per 3 kalenderjaren
Jong en Vrij glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Vitaal en Vrij glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Voor Elkaar glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
Surplus glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Summum glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
VCN Extra glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
VCN Plus glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
VCN Jongeren glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
VCN 50+ glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
VCN Gezinnen glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
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Care-BN glazen, ctl, montuur 30 eur per 3 kalenderjaren
Aon Global Health Supplement USA/Canada glazen, ctl (vanaf 4 dpt) 250 eur per 3 kalenderjaren
De Brauw op Maat glazen - enkelfocus

glazen - meerfocus, ctl
montuur (tot 18 jaar)

120 eur
230 eur
50 euro

per 2 kalenderjaren
per 2 kalenderjaren
per 2 kalenderjaren

Aevitae Goudse Vanaf 2018 ondergebracht bij Aevitae VGZ

Aevitae VGZ
Aevitae Top Pakket (tot 18jr) glazen, ctl, montuur 100 eur per kalenderjaar
Aevitae VIP Pakket glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
VGZ Aanvullend Beter glazen, montuur

ctl
50 eur
80 eur

per 3 kalenderjaren

VGZ Aanvullend Best glazen, montuur
ctl

75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren

Limburg < 16 jaar glazen, enkelfocus, montuur
glazen meerfocus , montuur
contactlenzen

180 eur
270 eur
185 eur

per 3 kalenderjaren

Limburg > 16 jaar glazen, enkelfocus, montuur
glazen meerfocus , montuur
contactlenzen

180 eur
270 eur
185 eur

per 4 kalenderjaren

FSG Top & VIP Pakket glazen, ctl, montuur 250 eur per 2 kalenderjaren
Jong Pakket glazen, montuur

ctl
75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren

Gezin Pakket glazen, montuur
ctl

75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren

Vitaal Pakket glazen, montuur
ctl

75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren

Fit en Vrij Pakket glazen, montuur
ctl

75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren

Uitgebreide Aanvullende Verzekering glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Plus Aanvullende Verzekering glazen, ctl, montuur 150 eur per 2 kalenderjaren
Good Care glazen, ctl 30 eur per zijde per 2 kalenderjaren 30 euro per zijde indienen
Excellent Care glazen, ctl 140 eur per 2 kalenderjaren
Royaal glazen, ctl 200 eur per kalenderjaar
Perfect glazen, ctl 400 eur per kalenderjaar
Heineken Uitgebreid glazen, ctl 30 eur per 2 kalenderjaren
Heineken Plus glazen, ctl 140 eur per 2 kalenderjaren
ECT 1 of 2 glazen, ctl, montuur 95 eur per 2 kalenderjaren
WAR 1 of 2 glazen, ctl, montuur 95 eur per 2 kalenderjaren
Woningcorporaties Optimum glazen, ctl 230 eur per 2 kalenderjaren
Woningcorporaties Top glazen, ctl 400 eur per 2 kalenderjaren
C&A (Provisium) Uitgebreid glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
C&A (Provisium) Plus glazen, ctl, montuur 300 eur per 3 kalenderjaren
Aanvullende verzekering Prysmian glazen, ctl 150 eur per 2 kalenderjaren
Hewlett Packard glazen, ctl 300 eur per kalenderjaar
400 glazen, ctl 91 eur per 2 kalenderjaren
410 Top glazen, ctl 230 eur per 3 kalenderjaren
510 glazen, ctl 140 eur per 2 kalenderjaren
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540 Select glazen, ctl 230 eur per 3 kalenderjaren
570 Surplus glazen, ctl 95 eur per 2 kalenderjaren
615 A glazen, ctl 45 eur per 3 kalenderjaren
615 B glazen, ctl 70 eur per 3 kalenderjaren
615 C glazen, ctl 95 eur per 3 kalenderjaren
LB Extra glazen, ctl 400 eur per 2 kalenderjaren
650 glazen, ctl 400 eur per kalenderjaar
VPZ 640 glazen, ctl 400 eur per kalenderjaar
680 Extra glazen, ctl 150 eur per 2 kalenderjaren
Surplus glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Summum glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
Jong en Vrij glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Vitaal en vrij glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Voor elkaar glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
Comfort ZorgVoordeelPolis glazen, ctl, montuur > 1,5 dpt 100 eur per 2 kalenderjaren
Royaal ZorgVoordeelPolis glazen, ctl, montuur > 1,5 dpt 200 eur per 2 kalenderjaren
Compleet ZorgVoordeelPolis glazen, ctl, montuur > 1,5 dpt 350 eur per 2 kalenderjaren
Total Care Basis glazen, ctl 75 eur per 3 kalenderjaren
Total Care Uitgebreid glazen, ctl 125 eur per 3 kalenderjaren
Total Care Totaal glazen, ctl 250 eur per 2 kalenderjaren
Total Care Top glazen, ctl 400 eur per kalenderjaar
VPZ Extra glazen, ctl > 1 dpt 345 eur per kalenderjaar
Wärtsilä model A, B en C glazen, ctl, montuur 200 eur per 3 kalenderjaren
AV Hewlett Packard Beperkt glazen, ctl 200 eur per kalenderjaar
Solide glazen, ctl, montuur 50 eur per 3 kalenderjaren
Superieur glazen, ctl, montuur 116,50 eur per 3 kalenderjaren
Superieur Plus glazen, ctl, montuur 235 eur per 3 kalenderjaren
Luxe Extra glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Luxe Uitgebreid glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
Aon Zilver glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Aon Goud glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
Aon Platina glazen, ctl, montuur 300 eur per 2 kalenderjaren
Aon Asia Basis glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren
Aon Asia Aanvullend glazen, ctl, montuur 150 eur per 3 kalenderjaren
Aon Asia Extra Uitgebreid Plus glazen, ctl, montuur 300 eur per 3 kalenderjaren
PlusGezond* glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren
PlusGezond** glazen, ctl, montuur 250 eur per 3 kalenderjaren
PlusGezond*** glazen, ctl, montuur 300 eur per 3 kalenderjaren
VCN Extra glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
VCN Plus glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
VCN Jongeren glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
VCN 50+ glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
VCN Gezinnen glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren
Bijzondere Voorwaarden glazen, ctl, montuur 200 eur per 24 maanden
BAM VIP Pakket medeverzekerde glazen, ctl, montuur 230 eur per 2 kalenderjaren
Economy glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Business Class glazen, ctl, montuur 150 eur per 2 kalenderjaren
First Class glazen, ctl, montuur 250 eur per 2 kalenderjaren
Mondiale Aevitae Zorgpolis Regio A of B glazen, ctl 230 eur per 2 kalenderjaren
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LIC Healthplan Prima glazen, ctl, montuur 227 eur per kalenderjaar
AV Basis glazen, ctl 25 eur per 3 kalenderjaren
AV Uitgebreid glazen enkelfocus en ctl

glazen meerfocus en ctl
60 eur
100 eur

per 3 kalenderjaren

AV Totaal glazen enkelfocus
glazen meerfocus en ctl

180 eur
300 eur

per 2 kalenderjaren

AV Top glazen, ctl 400 eur per kalenderjaar

Avero Achmea
Start glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Royaal glazen, ctl, montuur                                150 eur                                 per 3 kalenderjaren      Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Excellent glazen, ctl, montuur                                250 eur                                 per 3 kalenderjaren      Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Extra Pakket Bouwend Nederland 1 bril 30 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel

Azivo
Alle polissen zijn per 2017 onder gebracht bij Menzis

CZ
Basisverzekering diverse low-vision hulpmiddelen afh. van artikel uitsluitend via machtiging
Plus (ook Plus collectief) glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Top (ook Top collectief) glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Supertop glazen, ctl, montuur 300 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Jongeren glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Excellent glazen, ctl, montuur 300 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Gezinnen glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
50+ glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Ideaal Pakket glazen, ctl, montuur 50 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Comfort Pakket glazen, ctl, montuur 50 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Vakbondspakket glazen, ctl, montuur 50 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Gemeenten Start glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Gemeenten Extra glazen meerfocus

glazen enkelfocus
ctl

280 eur
180 eur
180 eur

per 2 kalenderjaren Montuur (gelijktijdig aangeschaft met glazen maximaal 70 eur als 
de glazen ook vergoed worden. Vanaf 0,25 dioptrie

Gemeenten Extra Uitgebreid glazen meerfocus
glazen enkelfocus
ctl

280 eur
180 eur
180 eur

per 2 kalenderjaren Montuur (gelijktijdig aangeschaft met glazen maximaal 70 eur als 
de glazen ook vergoed worden. Vanaf 0,25 dioptrie

Politie Zorgpolis Plus
glazen, ctl
montuur

95 eur
57 eur

per 3 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie

Politie Zorgpolis Jongeren glazen, ctl, 100 eur per 3 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Bijzondere Voorzieningen glazen, ctl

montuur (indien gelijktijdig gekocht)
1250 eur
300 eur

per kalenderjaar
per kalenderjaar

Vanaf 0.25 dioptrie

Intramurale Instelling glazen, ctl, montuur 250 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
CZ Personeel zorgverzekeringsbedrijf glazen, ctl

montuur
400 eur
100 eur

per 4 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie

Czdirect Basic glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
CZdirect Extra glazen, ctl, montuur 150 Eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
CZ AV NS Plus glazen, ctl, montuur 100 Eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
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CZ AV NS Top glazen, ctl, montuur 200 Eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
CZ AV NS Top SPF glazen, ctl, montuur 200 Eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
CZ AV NS Jongeren glazen, ctl, montuur 100 Eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
AV Plus Fincover glazen, ctl, montuur 100 Eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
AV Top Fincover glazen, ctl, montuur 200 Eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
AV Plus Sticol glazen, ctl, montuur 100 Eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
AV Top Sticol glazen, ctl, montuur 200 Eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
SNS Zorg Best glazen, ctl, montuur 100 Eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
CZ Collectiviteiten Collectieve vergoedingen zijn gelijk aan betreffende verzekering. 

Vanaf 0,25 dioptire

De Friesland
AV Extra glazen, ctl, montuur 75 eur per 3 kalenderjaren
AV Frieso Compact glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren
AV Frieso Compleet glazen, ctl, montuur 300 eur per 3 kalenderjaren
AV Personeel glazen, ctl, montuur 450 eur per kalenderjaar
AV Optimaal glazen, ctl, montuur 150 eur per 3 kalenderjaren
AV Standaard glazen, ctl, montuur 60 eur per 3 kalenderjaren

De Goudse
Basis glazen, ctl 25 eur per 3 kalenderjaren
Uitgebreid glazen, ctl 60 eur enkelfocus

100 eur meerfocus
per 3 kalenderjaren

Totaal glazen, ctl 180 eur enkelfocus
300 eur meerfocus

per 2 kalenderjaren

Top glazen, ctl 400 eur per kalenderjaren

Delta Lloyd
Compleet glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Comfort glazen, ctl, montuur 150 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Top glazen, ctl, montuur 500 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Zilver glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Zeker glazen, ctl, montuur 50 eur per 1 kalenderjaar Vanaf 0.25 dioptrie
Zorg 2 glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
NVA Balans Impuls glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie

Ditzo
Bril jaarabonnement glazen, montuur 100 eur per kalenderjaar Alleen via Pearle en Eye Wish 
Lenzen jaarabonnement contactlenzen 100 eur per kalenderjaar Alleen via Pearle en Eye Wish 

DSW
Standaard glazen, ctl > 6 dpt (boven 18 jaar)

glazen, ctl  + montuur (tot 18 jaar)
35 eur per glas/ctl
70 eur

per 2 kalenderjaren      
per kalenderjaar

max. 2 stuks

Top glazen, ctl > 6 dpt (boven 18 jaar)
glazen, ctl  + montuur (tot 18 jaar)

35 eur per glas/ctl
70 eur

per 2 kalenderjaren      
per kalenderjaar

max. 2 stuks

Student glazen, ctl > 0.25 dpt, montuur 75 per 2 kalenderjaren max. 2 stuks
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Eno - Salland
Plus glazen, montuur, ctl > 0,1 dpt 75 eur per 2 kalenderjaren
Top glazen, montuur, ctl > 0,1 dpt 150 eur per 2 kalenderjaren
Gemeentepolis Extra Max, Totaal en Pro glazen, montuur, ctl > 0,1 dpt 75 eur per 2 kalenderjaren
Gemeentepolis Plus Max, Totaal en Pro glazen, montuur, ctl > 0,1 dpt 150 eur per 2 kalenderjaren
Extra Pro glazen, montuur, ctl > 0,1 dpt 75 eur per 2 kalenderjaren
Plus Pro glazen, montuur, ctl > 0,1 dpt 150 eur per 2 kalenderjaren

FBTO
Module Gezichtzorg Alleen vergoeding via Specsavers

IAK ASR IAK voert geen volmacht meer voor ASR vanaf 2018

IAK Avero
AV Start glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren
AV Royaal glazen, ctl, montuur                                150 eur                                  per 3 kalenderjaren      
AV Excellent glazen, ctl, montuur                                250 eur                                  per 3 kalenderjaren      
VGZ Aanvullend Beter glazen, ctl, montuur                                100 eur per 3 kalenderjaren
VGZ Aanvullend Best glazen, ctl, montuur                                150 eur                                  per 3 kalenderjaren
VGZ Jong Uitgebreid glazen, ctl, montuur 150 eur per 3 kalenderjaren
VGZ Gezin Uitgebreid glazen, ctl, montuur < 18 jr

glazen, ctl, montuur > 18 jr
200 eur
150 eur

per 3 kalenderjaren

VGZ Single/Duo Uitgebreid glazen, ctl, montuur 150 eur per 3 kalenderjaren
VGZ Vitaal Uitgebreud glazen, ctl, montuur 150 eur per 3 kalenderjaren
IAK Comfort Pakket glazen, ctl, montuur 250 eur per 3 kalenderjaren
Comfort Plus glazen, ctl, montuur 250 eur per 3 kalenderjaren
IAK Jong pakket glazen, ctl, montuur 50 eur per 3 kalenderjaren
OptiekPlan 100 glazen, ctl, montuur 100 eur 1e jaar
OptiekPlan 200 glazen, ctl, montuur 200 eur 2e jaar indien eerste jaar geen optiek declaratie ingediend
OptiekPlan 300 glazen, ctl, montuur 300 eur 3e jaar indien eerste twee jaar geen optiek declaratie ingediend
Zorg Uitstekend glazen, ctl, montuur 200 eur per kalenderjaar
Zorg Subliem glazen, ctl, montuur 300 eur per kalenderjaar
&Jij 500 glazen, ctl, montuur 150 eur per 3 kalenderjaren
&Jij 1000 en  1500 glazen, ctl, montuur 250 eur per 3 kalenderjaren

IAK VGZ IAK voert geen volmacht meer voor VGZ vanaf 2018

Interpolis Geen vergoeding optiek sinds 2014

iptiQ
Aanvullend All-in-1 glazen, ctl, montuur > 3 dioptrie 115 eur per kalenderjaar
Aanvullend 2 glazen, ctl, montuur 30 eur per 2 kalenderjaren
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Aanvullend 3 glazen, ctl, montuur 230 eur per 2 kalenderjaren
Aanvullend Optimaal glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren
Aanvullend Excellent glazen, ctl, montuur 230 eur per 2 kalenderjaren
Aanvullend Ideaal glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren

IZA
Classic (< 17 jaar) glazen, ctl > 0,25 dpt 186 eur per kalenderjaar montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen
Classic (> 17 jaar) glazen, ctl > 0,25 dpt 186 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen
Perfect (< 17 jaar) glazen, ctl > 0,25 dpt 186 eur per kalenderjaar montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen
Perfect (> 17 jaar) glazen, ctl > 0,25 dpt 186 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen

IZA CURA
IZA CURA Drechtsteden Vervallen

IZA-Gemeenten (VNG)

IZA Clasic Comfort glazen, ctl > 0,25 dpt 186 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

IZA Extra Zorg 2 (< 17 jaar) glazen, ctl, montuur 100 eur per  kalenderjaar montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

IZA Extra Zorg 2 (> 17 jaar) glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

IZA Extra Zorg 3 (< 17 jaar) glazen, ctl, montuur 200 eur per  kalenderjaar montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

IZA Extra Zorg 3 (> 17 jaar) glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

IZA Extra Zorg 4 (< 17 jaar) glazen, ctl, montuur 225 eur per  kalenderjaar montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

IZA Extra Zorg 4 (> 17 jaar) glazen, ctl, montuur 225 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

IZZ
Bijzonder Bewust glazen, ctl, montuur 50 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 glazen, ctl, montuur 50 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen

IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 glazen, ctl, montuur 200 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

Kiemer
AV Beter Valt per 1-1-2018 onder De Friesland
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AV Best Valt per 1-1-2018 onder De Friesland

Menzis
JongerenVerzorgd glazen, ctl, montuur 75 eur per 2 kalenderjaren
Extra verzorgd 2 glazen, ctl, montuur 75 eur per 2 kalenderjaren
Extra verzorgd 3 glazen, ctl, montuur 125 eur per 2 kalenderjaren
GarantVerzorgd 1 glazen enkelfocus, montuur

glazen meerfocus , montuur
contactlenzen

90 eur
140 eur
75 eur

per 2 kalenderjaren Indien u zich aan heeft gemeld voor extra vergoeding via 
Optitrade Retailgroep

GarantVerzorgd 2 glazen enkelfocus, montuur
glazen meerfocus , montuur
contactlenzen

115 eur
140 eur
125 eur

per 2 kalenderjaren Indien u zich aan heeft gemeld voor extra vergoeding via 
Optitrade Retailgroep

GarantVerzorgd 3 glazen enkelfocus, montuur
glazen meerfocus , montuur
contactlenzen

140 eur
195 eur
175 eur

per 2 kalenderjaren Indien u zich aan heeft gemeld voor extra vergoeding via 
Optitrade Retailgroep

FNV PrimaZorg glazen, ctl, montuur 75 eur per 2 kalenderjaren
FNV Zorg 2 glazen, ctl, montuur 75 eur per 2 kalenderjaren
FNV Zorg 3 glazen, ctl, montuur 125 eur per 2 kalenderjaren
FNV Zorg 4 glazen, ctl, montuur 175 eur per 2 kalenderjaren
Extra Zicht glazen, ctl, montuur 50 eur per 2 kalenderjaren
Collectief Aanvullend 2 glazen, ctl, montuur 75 eur per 2 kalenderjaren
Collectief Aanvullend 3 glazen, ctl, montuur 175 eur per 2 kalenderjaren
Collectief Aanvullend 4 glazen, ctl, montuur 275 eur per 2 kalenderjaren
AV Den Haag < 16 jaar glazen enkelfocus, montuur

glazen meerfocus , montuur
contactlenzen

140 eur
165 eur
150 eur

per 2 kalenderjaren

AV Den Haag > 16 jaar glazen enkelfocus, montuur
glazen meerfocus , montuur
contactlenzen

140 eur
165 eur
150 eur

per 3 kalenderjaren

Nedasco Avero Vanaf 1-1-2018 onder gebracht bij iptiQ

Nedasco Besured Vanaf 1-1-2018 onder gebracht bij iptiQ

Nedasco VGZ Vanaf 1-1-2018 onder gebracht bij iptiQ

Ohra
Jongerenzorgverzekering glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Uitgebreid 1 glazen, ctl, montuur 75 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Uitgebreid 2 glazen, ctl, montuur 160 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Uitgebreid 3 glazen

ctl
75 eur
100 eur

per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie

Uitgebreid 4 glazen, ctl, montuur 150 eur per kalenderjaar Vanaf 0.25 dioptrie
Uitgebreid Vitaal 1 glazen, ctl, montuur 75 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Uitgebreid Vitaal 2 glazen, ctl, montuur 160 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
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Uitgebreid Vitaal 3 glazen
ctl

75 eur
100 eur

per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie

Extra Uitgebreid glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie
Zelfverzekerd Compact glazen, ctl, montuur 100 eur per kalenderjaar Vanaf 0.25 dioptrie
Compleet glazen, ctl, montuur 300 eur per 2 kalenderjaren Vanaf 0.25 dioptrie

ONVZ
Vrije Keuze Optifit glazen, ctl, montuur 175 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur
Vrije Keuze Topfit glazen, ctl, montuur 350 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur
Optifit Internationaal glazen, ctl, montuur 175 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur
Topfit Internationaal glazen, ctl, montuur 350 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur
Vrije Keuze Superfit glazen, ctl, montuur 500 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur
Studenten glazen, ctl 100 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen

OZF Achmea
AV Compact glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
AV Royaal glazen, ctl, montuur 200 eur per 2 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel

PNO
Keuze glazen, ctl, montuur 125 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur
Extra glazen, ctl, montuur 150 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur
Compleet glazen, ctl, montuur 250 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur
Standaard glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur

PRO LIFE
Medium / 2 sterren glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Large / 3 sterren glazen, ctl, montuur 150 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Extra Large / 4 sterren glazen, ctl, montuur 250 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel

Stad Holland
Jongeren AV glazen (incl. montuur), ctl > 0,25 dpt 75 eur per 2 kalenderjaren
Standaard AV glazen, ctl > 6 dpt

glazen, ctl, montuur
35 eur per glas/ctl
70 eur (tot 18 jaar)

per 2 kalenderjaren      
per kalenderjaar

Uitgebreide AV glazen, ctl > 6 dpt
glazen, ctl, montuur

35 eur per glas/ctl
70 eur (tot 18 jaar)

per 2 kalenderjaren      
per kalenderjaar

Extra Uitgebreide AV glazen, ctl < 10 dpt
montuur

137 eur glas/ctl
50 eur (indien sterkte >10)

per 2 kalenderjaren      
per 2 kalenderjaren

Afhankelijk van sterkte: maximaal ¤ 137 of 90%

Av Zorg Riant glazen, ctl, montuur 300 eur per 3 kalenderjaren
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Turien - Achmea Geen zorgverzekeringen vanaf 2017

Turien  - VGZ Geen zorgverzekeringen vanaf 2017

UMC
Extra Zorg 2 glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen
Extra Zorg 3 glazen, ctl, montuur 200 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen
Extra Zorg 4 glazen, ctl, montuur 250 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen

Univé
Extra Zorg Polis Beter glazen, montuur

ctl
50 eur
80 eur

per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

Extra Zorg Polis Best glazen, montuur
ctl

75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

Jong Pakket glazen, montuur
ctl

75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

Vitaal Pakket glazen, montuur
ctl

75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

Gezin Pakket glazen, montuur
ctl

75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

GemeentePakket Compact glazen, ctl, montuur 130 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

GemeentePakket Compleet glazen, ctl, montuur 150 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

Universeel aanvullend glazen, ctl, montuur 150 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

Universeel compleet glazen, ctl, montuur 150 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

Univé SZVK
Uitbreiding Basispakket glazen, ctl, montuur 250 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen

VGZ
VGZ Aanvullend Beter glazen, montuur

ctl
50 eur
80 eur

per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

VGZ Aanvullend Best glazen, montuur
ctl

75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

Single/Duo Uitgebreid glazen, montuur
ctl

75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

Jong Uitgebreid glazen, montuur
ctl

75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen
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Gezin Uitgebreid glazen, montuur
ctl

75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

Vitaal Uitgebreid glazen, montuur
ctl

75 eur
125 eur

per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

GemeentePakket Compact glazen, ctl, montuur 130 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

GemeentePakket Compleet glazen, ctl, montuur 150 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

Universeel aanvullend glazen, ctl, montuur 150 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

Universeel compleet glazen, ctl, montuur 150 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

VGZ Rotterdampakket glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

VGZ Zuid-Limburgakket glazen, ctl, montuur 150 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 
bij één van de glazen

VvAA
Optimaal glazen, ctl, montuur 175 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur
Top glazen, ctl, montuur 350 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur
Optimaal Internationaal glazen, ctl, montuur 175 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur
Top Internationaal glazen, ctl, montuur 350 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur
Excellent glazen, ctl, montuur 500 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen + eventueel 1 voor 

montuur
Studenten glazen, ctl 100 eur per 2 kalenderjaren 1 declaratieregel voor lenzen / glazen

ZEKUR
Extra ZEKUR Zorg glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen

Zilveren Kruis
2 sterren glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
3 sterren glazen, ctl, montuur 150 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
4 sterren glazen, ctl, montuur 250 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Beter Af Extra Pakket Metaalunie 1 bril 30 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Beter Af Extra Pakket Bouwend NL 1 bril 30 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Beter Af Extra Pakket ENETO-VNI 1 bril 30 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Beter Af Extra Pakket FME-CWM 1 bril 30 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Beter Af Extra Pakket Cofely 1 bril 30 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Beter Af HBO Polis glazen, ctl, montuur 25 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Optimaal AV 1 glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Optimaal AV 2 glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Optimaal AV 3 glazen, ctl, montuur 200 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
AV Amsterdam 1 glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel

19-1-2018 pg. 12/13



AV Amsterdam 2 glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
AV Amsterdam 3 glazen, ctl, montuur 100 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
2 sterren + HBO glazen, ctl, montuur 125 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
3 sterren + HBO glazen, ctl, montuur 200 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
4 sterren + HBO glazen, ctl, montuur 325 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel

Zorg en Zekerheid
Sure glazen, montuur, ctl > 2,25 dpt 40 eur per 2 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
GeZZin < 13 jaar - glazen, montuur, ctl

> 13 jaar - glazen, montuur, ctl
70 eur
70 eur

per kalenderjaar
per 2 kalenderjaren

Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel

Plus glazen, montuur, ctl > 2,25 dpt 100 eur per 2 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Basis glazen, montuur, ctl > 2,25 dpt 40 eur per 2 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Standaard glazen, montuur, ctl > 2,25 dpt 40 eur per 2 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Top glazen, montuur, ctl > 2,25 dpt 70 eur per 2 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Totaal < 13 jaar - glazen, montuur, ctl

> 13 jaar - glazen, montuur, ctl
150 eur
150 eur

per kalenderjaar
per 2 kalenderjaren

Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel

AV-AZVZ Comfort Extra glazen, montuur, ctl 200 eur per kalenderjaar Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Prima glazen, montuur, ctl > 2,25 dpt 70 eur per 2 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Master glazen, montuur, ctl > 2,25 dpt 70 eur per 2 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Cum Laude < 13 jaar - glazen, montuur, ctl

> 13 jaar - glazen, montuur, ctl
150 eur
150 eur

per kalenderjaar
per 2 kalenderjaren

Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel

Gemeente Standaard Enkelfocus - glazen, montuur, ctl
Meerfocus - glazen, montuur, ctl

230 eur
470 eur

per 3 kalenderjaren
per 3 kalenderjaren

Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel

Gemeente Top Enkelfocus - glazen, montuur, ctl
Meerfocus - glazen, montuur, ctl

230 eur
470 eur

per 3 kalenderjaren
per 3 kalenderjaren

Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel

Gemeente Haarlem Standaard glazen, montuur, ctl 100 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Gemeente Haarlem Top glazen, montuur, ctl 200 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Gemeente Utrecht Standaard glazen, montuur, ctl 100 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel
Gemeente Utrecht Top glazen, montuur, ctl 200 eur per 3 kalenderjaren Let op: alle artikelen declareren op 1 declaratieregel

ZorgDirect
Plus glazen, montuur, ctl > 0,1 dpt 75 eur per 2 kalenderjaren
Top glazen, montuur, ctl > 0,1 dpt 150 eur per 2 kalenderjaren

Zorgzaam
Zorgzaam ster 1 glazen, ctl, montuur 50 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen
Zorgzaam ster 2 glazen, ctl, montuur 100 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen
Zorgzaam ster 3 glazen, ctl, montuur 150 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen
Zorgzaam ster 4 glazen, ctl, montuur 250 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen
Zorgzaam ster 5 glazen, ctl, montuur 250 eur per 2 kalenderjaren montuur mag gedeclareerd worden door het bedrag op te tellen 

bij één van de glazen
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