
5 voordelen om je glimlach  
te verzekeren

Dentalia Plus



EEN GEZOND GEBIT IS EEN MUST VOOR ONS GEESTELIJK, LICHAMELIJK EN SOCIAAL 
WELZIJN. DAGELIJKS JE TANDEN POETSEN, OP JE VOEDING LETTEN EN EEN KEER PER JAAR 
EEN PREVENTIEF BEZOEK BRENGEN AAN JE TANDARTS… HET ZIJN ALLEMAAL KLEINE, MAAR 
BELANGRIJKE STAPJES IN DE RICHTING VAN EEN FRISSE EN GEZONDE MOND. 

Een stralende glimlach vraagt onderhoud. Preventief je tanden verzorgen is dan ook heel 
belangrijk. Al is een ongelukje natuurlijk snel gebeurd en kan je een tandaandoening niet altijd 
voorkomen. Vaak met enorme uitgaven tot gevolg. Je ziekenfonds biedt in zo’n geval wel een 
tegemoetkoming, maar een heleboel vormen van tandverzorging worden niet of nauwelijks 
terugbetaald. Denk maar aan tandextracties, kronen, bruggen of orthodontie. Gelukkig kan je 
je aansluiten bij een tandzorgverzekering.  Dentalia Plus is een tandzorgdekking waarmee je 
hogere terugbetalingen krijgt, zonder daarvoor diep in je geldbuidel te moeten tasten. 

DENTALIA PLUS, EEN EENVOUDIG PRINCIPE!
In ruil voor een maandelijkse bijdrage ontvang je van Dentalia Plus een tegemoetkoming 
in de kosten van je tandverzorging tot aan een jaarlijks plafond: 350 euro tijdens het 
eerste aansluitingsjaar en 650 euro tijdens het tweede. Vanaf het derde jaar kan je een 
terugbetaling krijgen tot de som van 1.250 euro (waarvan 1.050 euro voor orthodontie- en 
parodontologieverstrekkingen, het plaatsen van tandprotheses en tandimplantaten). Een bedrag 
dat de volgende jaren constant blijft, maar dat wel geïndexeerd kan worden. 

Dentalia Plus
5 voordelen om je glimlach  
te verzekeren

Goed om te weten
• Het principe van de bijdragen voor Dentalia Plus  

is eenvoudig: hoe jonger je aansluit, hoe minder je betaalt. 
Denk eraan! 
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Hevige tandpijn in het weekend? Een beugel voor een van de kinderen? Het zijn alledaagse 
situaties die iedereen overkomen… De ziekte- en invaliditeitsverzekering betaalt sommige 
verstrekkingen echter helemaal niet terug en het bedrag dat je zelf betaalt kan dan ook hoog 
oplopen. Geen paniek, van Dentalia Plus ontvang je een tegemoetkoming voor (minstens een 
deel van) alle kosten van de hieronder omschreven tandverzorging. 

5 tegemoetkomingen van Dentalia Plus
De verschillende tegemoetkomingen van 
Dentalia Plus

Een voorbeeld…
Je oudste is net op controle geweest bij de tandarts, bij je jongste moeten enkele 
groeven verzegeld worden en bij jezelf moet worden onderzocht of je geen 
parodontale aandoening hebt. In totaal lopen de tandartskosten voor deze maand 
op tot bijna 252 euro. Na de aftrek van de som die je terugkrijgt van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, betaal je nog bijna de helft… in theorie! Als je aangesloten 
bent bij Dentalia Plus, kost dit je niets meer!

1. PREVENTIEVE TANDVERZORGING
Deze verstrekkingen sporen beginnende 
tandproblemen op vóór ze erger worden: 
het ‘kwaad’ wordt bij de wortel aangepakt! 
Met een mondonderzoek kan de tandarts 
vaststellen of er een risico is op tandbederf 
en of het tandvlees aangetast is. Indien nodig 
kan hij aangepaste verzorging aanbieden.

VOORDEEL DENTALIA PLUS*
100% van de kosten wordt terugbetaald 
voor:
• de mondonderzoeken
• het parodontale onderzoek (DPSI-index)
• de tandsteenverwijdering
• het profylactisch reinigen
• de verzegeling van groeven en putjes
• de raadplegingen 

2. CURATIEVE TANDVERZORGING
Dit zijn al dan niet dringende technische 
handelingen ter verbetering van de 
mondgezondheid, als deze aangetast is.

VOORDEEL DENTALIA PLUS*
Afhankelijk van je preventieve gedrag wordt 
50% of 80% van de kosten terugbetaald 
voor:
• het trekken van tanden
• de bewarende tandverzorging
• de mondradiologie
• de kleine mondchirurgie
• de supplementen voor dringende 

technische verstrekkingen 
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3. PARODONTOLOGIE
Parodontologie heeft betrekking op ziekten 
en aandoeningen van het tandvlees, de 
ligamenten en tandholtes.

VOORDEEL DENTALIA PLUS*
Afhankelijk van je preventieve gedrag wordt 
50% of 80% van de kosten terugbetaald.

4. TANDPROTHESEN EN IMPLANTATEN
Onder tandprothesen en implantaten vallen 
de hulpmiddelen die één of meerdere tanden 
vervangen.

VOORDEEL DENTALIA PLUS*
Afhankelijk van je preventieve gedrag wordt 
50% of 80% van de kosten terugbetaald.

5. ORTHODONTIE
Dit is de specialisatie van de 
tandgeneeskunde waarmee afwijkende 
tandposities worden gecorrigeerd. De 
orthodontiebehandeling is vaak aangewezen 
voor kinderen en kan problemen zoals 
vooruitstekende tanden en overlappingen, 
verkeerde positie van de kaak enz. corrigeren.

VOORDEEL DENTALIA PLUS*
60% van de orthodontiekosten wordt 
terugbetaald.

* Op voorwaarde dat het bedrag waarvoor 
Dentalia Plus een tegemoetkoming biedt, de 
werkelijke kosten vertegenwoordigt die je moet 
betalen na de eventuele tussenkomst van de 
verplichte ziekteverzekering of elke andere 
wettelijke tegemoetkoming of tegemoetkoming 
in het kader van een verzekeringscontract. De 
tegemoetkomingen van Dentalia Plus kunnen en 
mogen samen met alle andere tegemoetkomingen 
in geen geval het werkelijk betaalde bedrag 
overstijgen.

Goed om te weten
Dentalia Plus doet een terugbetaling van:
•  80% van de kosten als je in het kalenderjaar voorafgaand aan je 

terugbetalingsaanvraag een tegemoetkoming voor tandverzorging gekregen hebt
•  50% in de andere gevallen.
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JE AANSLUITEN BIJ DENTALIA PLUS 
IS MOGELIJK…
• Wanneer je klant bent bij een van de 

Onafhankelijke Ziekenfondsen voor de 
verplichte verzekering en je intekent op hun 
aanvullende diensten.

• Je moet ook je personen ten laste in de 
verplichte verzekering aansluiten, behalve 
als ze gedekt zijn door een gelijkaardige 
verzekering.

 Om de gegevens van het dichtstbijzijnde 
agentschap te kennen:

 501: OZ (www.oz.be)
 509: Partenamut (www.partenamut.be)
 515: Freie Krankenkasse (www.freie.be)
 526: Partena OZV 
 (www.partena-ziekenfonds.be)
• Wanneer je ten hoogste 64 jaar bent op 

de datum van je effectieve aansluiting bij 
Dentalia Plus.

KAN JE METEEN NA AANSLUITING  
DENTALIA PLUS GENIETEN? 
• Voor preventieve en curatieve tandverzor-

ging en voor parodontologie geldt een 
wachttijd van 6 maanden om in aanmerking 
te komen voor een financiële tegemoetko-
ming van Dentalia Plus. 

• Voor prothesen, implantaten en orthodontie 
is deze wachttijd 12 maanden. 

• De wachttijd kan geschrapt worden bij een 
ongeval (op basis van een aangifte), op 
voorwaarde dat het ongeval plaatsvond na 
de aansluiting bij Dentalia Plus.

• Het verzekeringscontract van de VMOB 
‘MLOZ Insurance’ is een levenslang contract. 
Voor wat niet bepaald werd in het verzeke-
ringscontract, zijn de wettelijke Belgische 
bepalingen van toepassing.

DENTALIA PLUS,  
ENKEL VERZEKERD IN BELGIË?
Ook wanneer je grensarbeider bent of je vaak 
in één van onze buurlanden verblijft,
kan je een beroep doen op Dentalia Plus. 
De terugbetalingen worden toegekend, 
voor zover de tandverzorging gebeurt door 
een in België erkende verstrekker of op 
het grondgebied van het vasteland van de 
buurlanden (Frankrijk, Nederland, Duitsland 
en het Groothertogdom Luxemburg).

EEN MOOIE GLIMLACH… 
BEGINT BIJ JEZELF!
Om een tegemoetkoming te kunnen krijgen 
van Dentalia Plus van 80% (in plaats van 
50%), moet je tijdens het kalenderjaar 
voorafgaand aan je terugbetalingsaanvraag 
een tegemoetkoming voor tandverzorging 
gekregen hebben.

WELKE RISICO’S DEKT DE DENTALIA PLUS 
VERZEKERING NIET?
Kosten en verzorging bij ziekte of ongeval:
• die het gevolg zijn van oorlogsfeiten, met 

uitsluiting van terrorisme;
 de waarborg blijft evenwel bestaan tijdens 

de eerste 14 dagen na het begin van de 
vijandelijkheden als de verzekeringsnemer 
verrast werd door het uitbreken van een 
oorlogstoestand tijdens een reis in het 
buitenland;

• door beoefening van een betaalde sport, 
ook de training;

• die het gevolg zijn van rellen, burgeroor-
logen, alle collectieve gewelddaden van 
politieke, ideologische of sociale oorsprong 
die al dan niet gepaard gaan met opstand 
tegen de overheid of elke erkende macht, 
behalve als de verzekeringsnemer het 
bewijs levert dat hij niet actief en vrijwillig 
aan deze gebeurtenissen deelnam;

In de praktijk...
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• die zich voordoen op een ogenblik waarop 
de verzekeringsnemer zich onder de invloed 
van bedwelmende of verdovende middelen 
of van andere drugs bevond of in een 
toestand van dronkenschap, alcoholisme of 
toxicomanie;

• die het gevolg zijn van vrijwillige deelname 
aan een misdaad of misdrijf;

• die het gevolg zijn van een opzettelijke 
handeling van de verzekerde (behalve bij 
redding van personen of goederen) of van 
een vrijwillige vergroting van het risico door 
de verzekeringsnemer;

 De opzettelijke handeling spruit voort 
uit ‘vrijwillig en bewust’ gedrag van de 
verzekerde dat ‘redelijkerwijze voorzienbare’ 
schade veroorzaakt heeft.

 Het is evenwel niet vereist dat de verze-
kerde ook de bedoeling had de schade 
zoals die gebeurde, te berokkenen;

• die het gevolg zijn van kernreacties, met 
uitsluiting van terrorisme.

WAT KAN JE DOEN ALS JE EEN KLACHT 
WIL INDIENEN OVER JE DENTALIA PLUS 
CONTRACT?
Elke klacht over het verzekeringscontract kan 
gericht worden:
- ofwel aan je ziekenfonds
- ofwel per e-mail aan complaints@mloz.be

Als je een klacht zou hebben over onze 
dienstverlening waarover we het niet eens 
konden worden, kan je contact opnemen 
met de Ombudsman van de Verzekeringen, 
waarvan de zetel gevestigd is op de 
Meeûssquare 35 te 1000 Brussel
Tel. 02/547.58.71 - Fax 02/547.59.75
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

Goed om te weten
• Je aansluiting begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de 

ontvangstdatum van je aansluitingsaanvraag, op voorwaarde dat je eerste bijdrage 
betaald is.

• Als je aangesloten bent bij Dentalia Plus vóór de geboorte of de adoptie van een kind 
jonger dan drie jaar, dan zal je kind, zonder wachttijd, verzekerd zijn bij Dentalia Plus.
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HOEVEEL BEDRAAGT DE MAANDELIJKSE BIJDRAGE VOOR DENTALIA PLUS IN 2021?
Aangesloten bij het product Dentalia Plus:

TEGEMOETKOMINGSPLAFONDS
Ook de jaarlijkse tegemoetkomingsplafonds van Dentalia Plus stijgen: al na drie jaar kan je een 
jaarlijkse terugbetaling krijgen van 1.250 euro/jaar, waarvan 1.050 euro voor het plaatsen van 
tandprotheses, tandimplantaten en orthodontie- en parodontologieverstrekkingen.
De overige 200 euro kunnen gebruikt worden voor preventieve en curatieve behandelingen.

De bijdragen en tegemoetkomingsplafonds

Vóór 01/01/2011 of aangesloten, na deze 
datum, jonger dan 40 jaar*

van 0 tot 3 jaar   Gratis
van 4 tot 6 jaar   € 3,54
van 7 tot 17 jaar   € 6,88
van 18 tot 29 jaar   € 7,86
van 30 tot 44 jaar   € 10,69
van 45 tot 59 jaar  € 15,05
60 jaar en ouder  € 16,09

Vanaf 01/01/2011, tussen 40 en 44 jaar*

van 40 tot 44 jaar   € 14,42
van 45 tot 59 jaar  € 20,32
60 jaar en ouder   € 21,72

Vanaf 01/01/2011, tussen 45 en 59 jaar*

44 jaar** € 16,03
van 45 tot 59 jaar   € 22,58
60 jaar en ouder  € 24,14

Vanaf 01/01/2011, 60 jaar en ouder*

59 jaar** € 25,59
60 jaar en ouder  € 27,35

*  Op de begindatum van de aansluiting.
** Leeftijd op 1 januari van het jaar van 

aansluiting

Aansluitingsjaar* Plafond per persoon

1e  jaar  € 350
2e  jaar € 650
Vanaf het 3e jaar € 1.250

* Het jaarlijkse plafond begint op de verjaardatum van de afsluiting van het contract,  
en dus niet op 1 januari van het jaar.



De Onafhankelijke Ziekenfondsen groeperen:

Deze samenvatting wordt enkel ter informatie gegeven; 
alleen de statuten zelf zijn bepalend voor de rechten en de verplichtingen van de verzekerden van de VMOB.

Raadpleeg onze algemene voorwaarden en statuten op www.mloz.be.

MLOZ Insurance is de verzekeringsmaatschappij van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
(OZ - Omnimut - Partenamut - Freie Krankenkasse - Partena Ziekenfonds). 

Erkend onder het CDZ-codenummer 750/01 voor de takken 2 en 18, 
bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
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