
• Meest gekozen zorgverzekering door arbeidsmigranten

• Aantrekkelijke lage premie

• Eenvoudig geregeld via uw werkgever

Zorgverzekering via uw werkgever

Als u woont in een EU/EER- of verdragsland en (tijdelijk) in Nederland werkt 

dan bent u verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Ook 

als u al een ziektekostenverzekering heeft in uw land van herkomst. Uw 

werkgever regelt de aan- en afmelding van uw Flexpolis zorgverzekering, voor 

de tijd dat u in Nederland werkt.

Betaling zorgverzekering

U betaalt elke maand premie voor uw zorgverzekering. Uw werkgever houdt 

de premie in op uw loon. De hoogte van de premie is terug te vinden op uw 

polis, die u kunt bekijken via hollandzorg.com/my.

Vergoedingen, eigen risico, eigen bijdrage

Op de achterkant staat een verkort overzicht van zorgbehandelingen. U ziet 

daar wat in de basisverzekering is opgenomen en wat u dus vergoed krijgt. 

Er worden bij u geen extra kosten doorberekend vanwege een (verplicht of 

vrijwillig) eigen risico. Voor sommige behandelingen moet u wel een wettelijke 

eigen bijdrage betalen.
 

Zorgverlener kiezen

HollandZorg heeft met zorgverleners in het hele land contracten afgesloten. 

Als u toch kiest voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben, dan 

kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Op hollandzorg.

com/zorgzoeker vindt u de zorgverleners bij u in de buurt en ziet u of zij een 

contract met ons hebben.

Zorgkosten indienen

In de meeste gevallen stuurt een zorgverlener de kosten zelf naar ons op en 

hoeft u niets meer te doen. Heeft u de behandeling zelf betaald en heeft u recht 

op een vergoeding dan kunt u uw rekening naar ons sturen via hollandzorg.

com/my.

Zorgtoeslag: tegemoetkoming in de kosten

Wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens valt, kunt u van de overheid 

een deel van de premie van uw zorgverzekering terugkrijgen. Dit heet de 

zorgtoeslag. U kunt de zorgtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst. 

Meer informatie krijgt u via BelastingTelefoon Buitenland +31 (0) 55 5385385.

Ook zorg in uw thuisland

U heeft recht op medische zorg in uw thuisland. Met het S1 formulier meldt 

u zich bij uw zorgverzekeraar in uw thuisland. Heeft u een (wettelijk) partner 

of kinderen? De zorgverzekeraar in uw thuisland beslist welke gezinsleden 

worden meeverzekerd. Nadat uw werkgever het S1 formulier heeft 

aangevraagd, ontvangt u deze in hollandzorg.com/my.

Persoonlijke online omgeving

U kunt alles over uw zorgverzekering inzien op hollandzorg.com/my. Daar 

vindt u uw polis, uw digitale EHIC en kunt u een rekening bij ons indienen. Via 

uw smartphone logt u in en registreert u zich eenmalig.
 
Vragen?

Op hollandzorg.com vindt u alle informatie over de Flexpolis. Heeft u nog 

vragen? Bel met onze klantenservice via +31 (0)570 687 123. Zij helpen u 

graag!

Ziekenhuisopname, 

Spoedeisende hulp 

Huisarts beztoek 
*is voor alle verzekeraars gel�k

Vergoeding van wettelijk 
verplicht eigen risico van € 385,-

Spoedeisende tandzorg tot  
€ 200,- per jaar 
Repatriëring binnen Europa indien 
medisch noodzakelijk of bij overlijden 
Vergoeding wettelijk eigen bijdrage 
op geneesmiddelen

Basisverzekering

Kijk voor een volledig overzicht van de voorwaarden op hollandzorg.com/flexpolis

HollandZorg Flexpolis

Aanvullende verzekering
No Risk I

Aanvullende verzekering
No Risk II

Dekking voor basiszorg*, zoals:

De Flexpolis van HollandZorg!



Omschrijving Basisverzekering
Wettelijke 
eigen bijdrage

Zorg algemeen

• Huisartsenzorg ja nee

• Ziekenhuiszorg algemeen ja nee

Buitenland

Let op: raadpleeg de website of bel voor meer informatie
beperkt soms

• Spoedeisende zorg bij tijdelijk verblijf in het buitenland, medisch 

noodzakelijke terugreis. Maak altijd gebruik van de alarmcentrale.

spoedeisende zorg en medisch 

noodzakelijke terugreis: beperkt
-

Fysiotherapie en oefentherapie

• Door de minister bepaalde aandoeningen tot 18 jaar ja nee

• Overige aandoeningen tot 18 jaar
maximaal 9/18

behandelingen
nee

• Door de minister bepaalde aandoeningen vanaf 18 jaar vanaf de 21ste behandeling nee

Medicijnen/geneesmiddelen

• Anticonceptiemiddelen ja, tot 21 jaar -

Mondzorg

• Tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen (No Risk II vergoedt 

spoedeisende tandzorg in Nederland tot € 200,- per jaar)
ja ja

Geboortezorg

• Bevalling thuis ja nee

• Bevalling in ziekenhuis met medische indicatie ja nee

• Bevalling in ziekenhuis zonder medische indicatie ja ja

• Kraamzorg in ziekenhuis met medische indicatie ja nee

• Kraamzorg thuis of zonder medische indicatie in ziekenhuis/

geboortecentrum
ja ja

• Verloskundige zorg voor en na de bevalling ja nee

• Kraampakket nee -

Psychische zorg

• Basis GGZ ja nee

• Gespecialiseerde GGZ ja nee

 

Verkort overzicht van vergoedingen Flexpolis basisverzekering

Uw basisverzekering dekt de meest noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuisopname, spoedeisende hulp en de huisarts. Dit overzicht is een verkorte 

weergave van de verzekeringsvoorwaarden. Raadpleeg altijd deze voorwaarden op hollandzorg.com/flexpolis.


