
Handige doorverwijzers 
 

Sommige lezers willen graag meer lezen over bepaalde onderwerpen uit de Geldgids. 

Daarom publiceren wij vanaf nu voor elke Geldgids-uitgave een lijst met doorverwijzers. 

 

Geldgids 7  

• Actueel – pagina 6 

• Artikel ‘Zorgkosten onder controle’ – pagina 10 - 13 

• Artikel ‘€100.000’ – pagina 20 – 23 

• Artikel ‘Rente lager door NHG’ – pagina 30 – 33 

• Artikel ‘Maatregel met bijwerking’ – pagina 24 - 27 

• Artikel ‘Gaten in het vangnet’ – pagina 42 - 45 

• Artikel ‘Maximaal profijt van lijfrente’ – pagina 48 - 51 

• Artikel ‘Voor als het misgaat’ – pagina 52 - 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actueel - pagina 6  

Huurinkomsten vrij van belastingen 

• De uitspraak van de rechtbank waarin staat dat inkomsten uit tijdelijke verhuur onbelast 

zijn 

Ga terug naar het overzicht 

 

Artikel ‘Zorgkosten onder controle’ - pagina 10 - 13 

Zorgpolis 
• Voor het kiezen van een zorgpolis voor 2019 
• Oude en nieuwe premie van de basispolis vergelijken 
• Informatie over aanvullende zorgpolissen 
• Welk eigen risico kiezen 

 
Tarieven behandelingen/zorgverleners 

• Opzoeken van de code van een behandeling om tarieven van zorgverleners te kunnen vergelijken 
• Vergelijken van tarieven van zorgverleners 

 

Mondzorg 
• Opzoeken van maximale tandartstarieven 
• Informatie over mondzorg, tandartsen, kosten en vergoedingen 
• Voor het checken van een tandartsrekening (kosten maximaal €7) 
• Voor vragen over de tandarts aan het Tandheelkundig Informatie Punt (werkdagen van 8:30 

tot 12:30 uur, telefoon 0900 2025012, €0,90 per gesprek) 
 
Geschilleninstanties/klachtroutes 

• Overzicht van geschilleninstanties in de zorg (1)  

• Overzicht van geschilleninstanties in de zorg (2) 
• Rechten en plichten bij een zorgpolis plus klachtroutes 

 

Klantwaarderingen/tevredenheid 
• Klantwaarderingen van zorgverleners 

• Tevredenheid van consumenten over zorgverzekeraars in 2017 

 
Zoekprogramma’s waarin je kunt checken of een zorgverlener gecontracteerd is 

• Avéro Achmea 

• CZ 
• FBTO 
• Menzis 
• OHRA 
• VGZ 
• Zilveren Kruis 

 
Ga terug naar het overzicht 

 

 

Artikel ‘€100.000’ - pagina 20 – 23 

 
• Checken of een bepaalde bank onder het depositogarantiestelsel valt 

• Veelgestelde vragen over het depositogarantiestelsel 

• Welke producten vallen onder het depositogarantiestelsel 

• Informatie over bescherming voor beleggers 

• Informatie over derdengeldenrekening van notaris 

 
Ga terug naar het overzicht 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:4343
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:4343
http://www.consumentenbond.nl/zorgvergelijker
http://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/premieoverzicht-zorgverzekering
http://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering
http://www.consumentenbond.nl/eigen-risico
https://zorgproducten.nza.nl/
http://www.consumentenbond.nl/zorgkostenvergelijker
http://www.tinyurl.com/tandartscontroleren
http://www.allesoverhetgebit.nl/
http://www.checkjetandartsnota.nl/
http://www.allesoverhetgebit.nl/over-ons/tandheelkundig-informatie-punt
http://www.allesoverhetgebit.nl/over-ons/tandheelkundig-informatie-punt
http://www.degeschillencommissiezorg.nl/
http://www.geschilleninstantieszorg.nl/erkende-instanties
http://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/zorg-zorgverzekering
http://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.consumentenbond.nl/tevredenheidzorgverzekeraars
https://zorgzoeker.averoachmea.nl/
http://zorgvinder.cz.nl/
https://zorgzoeker.fbto.nl/
http://www.menzis.nl/zorgadvies/de-zorgvinder
http://www.ohra.nl/zorgverzekering/zorgvergelijker.jsp
http://www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies
https://zorgzoeker.zilverenkruis.nl/
http://www.dnb.nl/consumenten/info/depositogarantiestelsel
http://www.consumentenbond.nl/sparen-en-beleggen/wat-houdt-het-depositogarantiestelsel-in
http://www.consumentenbond.nl/sparen-en-beleggen/welke-producten-vallen-wel-niet-onder-het-depositogarantiestelsel
http://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/beleggen/beschermingsregelingen
http://www.notaris.nl/de-notaris/offerte-en-afspraak/de-derdengeldenrekening-van-de-notaris


Artikel ‘Rente lager door NHG’ - pagina 30 - 33 
 

• Informatie over Nationale Hypotheek Garantie 

• Voorwaarden voor kwijtschelding van NHG-lening 
• Over de voordelen van NHG 

Ga terug naar het overzicht 

 

Artikel ‘Maatregel met bijwerking’ – pagina 24 - 27 

• Checken of een geneesmiddel vergoed wordt door zorgverzekeraars  

• Over de vergoeding van medicijnen 

• Vergelijken van aanvullende zorgpolissen op vergoeding van medicijnen 

 
Ga terug naar het overzicht 

 

 

Artikel ‘Gaten in het vangnet’ – pagina 42 - 45 
 

• Wat mag een werkgever wel en niet vragen en vastleggen rondom ziekte 

• Je rechten als je ziek bent en hulp voor leden van FNV 

• Tips, informatie en lotgenoten bij arbeidsongeschiktheid 

• Regels rondom ziekte 

• Informatie en tips over toeslagen (waaronder huur- en zorgtoeslag) 

• Voor gratis juridische advies van Het Juridisch Loket. (werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur, 

telefoon: 0900 8020, €0,25 per minuut) 

 

Ga terug naar het overzicht 

 

 

Artikel ‘Maximaal profijt van lijfrente’ – pagina 48 - 51 
 

• Voor informatie over lijfrentes 

• Verschillen tussen bankspaarlijfrente en lijfrenteverzekering 

• Vergelijken van lijfrentes 

• Afsluiten van lijfrente zonder advies (1) 

• Afsluiten van lijfrente zonder advies (2) 

 

Ga terug naar het overzicht 

 

 

 
Artikel ‘Voor als het misgaat’ – pagina 52 - 55 
 

• Vergelijken van reisverzekeringen 

• Veelgestelde vragen over reisverzekeringen 

• Vergoeding van zorgkosten in Europese landen 

 

Ga terug naar het overzicht 

 

 

 

 

 
 

http://www.nhg.nl/
http://www.nhg.nl/Consument/Voorwaarden-voor-kwijtschelding
http://www.consumentenbond.nl/hypotheek-eerste-huis/nationale-hypotheek-garantie-nhg-een-aanrader
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl/
http://www.medicijnkosten.nl/
http://www.consumentenbond.nl/medicijnen
http://www.tinyurl.com/ziekte-privacy
http://www.uwv.nl/particulieren/ziek
http://www.samenveerkrachtig.nl/
http://www.juridischloket.nl/werk-en-inkomen
http://www.consumentenbond.nl/toeslagen
http://www.juridischloket.nl/
http://www.juridischloket.nl/
http://www.consumentenbond.nl/lijfrente
http://www.consumentenbond.nl/lijfrente/banksparen-lijfrente-verschillen
http://www.123lijfrente.nl/
http://www.moneywise.nl/
http://www.123lijfrente.nl/
http://www.consumentenbond.nl/reisverzekering/vergelijker
http://www.consumentenbond.nl/reisverzekering/veelgestelde-vragen
http://www.ehic.nl/

