
 

 

 

 

 

Betaal uw tandarts met de glimlach!  

Een gezond en mooi gebit is belangrijk voor iedereen. Het is niet alleen een essentieel onderdeel van 
uw gezondheid. Gezonde tanden zijn ook goed voor uw zelfvertrouwen en zorgen voor een positieve 
uitstraling. 

Uw tanden mooi en gezond houden kan evenwel een dure zaak zijn. Bepaalde kosten voor tandzorg 
kunnen immers hoog oplopen. Een probleem met uw tanden kan dus ook een financiële zorg worden. 
U wil immers op elk moment alle nodige tandzorgen kunnen laten uitvoeren, zowel bij uzelf als bij uw 
kinderen. 

Enkele voorbeelden van wat tandzorg kost: 

• Orthodontie bij kinderen : 2500 euro 
• Tandprothese : 900 euro 
• Implantaat : 1850 euro 

Uiteraard is er vaak tussenkomst van uw mutualiteit, maar die zijn bij de duurdere behandelingen vaak 
heel beperkt, en al zeker voor volwassenen.  Op zo’n moment mag u blij zijn als u kan beroep doen op 
een tandverzekering.  

DKV Smile betaalt 80% van de kosten terug met een maximum van 1500 euro per jaar op voorwaarde 
dat u jaarlijks op controle gaat naar de tandarts.  De wachtperiodes zijn beperkt. De voorwaarden kan 
u bij ons kantoor opvragen.  

De DKV Smile starten is heel eenvoudig. U dient slechts op 4 vragen te antwoorden en daarna kent u 
meteen uw maandelijkse premie. Voor kinderen jonger dan 5 jaar is dit zelfs niet nodig.  

Wat kost DKV Smile? De prijs hangt af van uw leeftijd. Kinderen tot 4 jaar betalen helemaal niets, 
kinderen van 5 tot 9 jaar betalen 5,5 euro per maand. Tussen 10 en 14 jaar, de leeftijd waar het 
merendeel van de jongeren een beugel draagt,  is de premie per maand 6 euro.  Een volwassene van 
bijvoorbeeld 34 jaar betaalt 8,60 euro per maand. U ziet dat tandzorg helemaal niet duur hoeft te zijn. 
Maak vlug een afspraak en start met de DKV Smile tandverzekering. n 

Tel. 051/40 16 76 – 051/40 71 81 
Fax. 051/40 64 60 
kantoor@verzekeringenpollet.be 
kantoor@sofinance.be 
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Geef inbrekers geen kans 

De winterperiode is een gevoelige periode van 
inbraken. Het is vroeg donker en dit geeft 
inbrekers de gelegenheid om hun slag te slaan 
in woningen, bedrijven en winkels die verlaten 
lijken. Enkele tips :  

• Plaats geen kostbare spullen in het zicht 
van voorbijgangers.  

• Laat juwelen, geld en andere waardevolle 
voorwerpen niet rondslingeren in huis, 
maar berg ze veilig op in een safe. 

• Laat geen berichtjes achter op uw deur, op 
uw antwoordapparaat, op facebook of 
andere sociale media waaruit uw 
afwezigheid blijkt. 

• Laat iemand regelmatig uw brievenbus 
ledigen, de rolluiken optrekken of 
gordijnen openen wanneer u op vakantie 
gaat. 

• Laat de deuren en ramen nooit openstaan, 
maar sluit ze goed af, ook als u maar heel 
even weg bent. 

• Verstop de sleutels nooit op de typische 
"publiek geheime" plaatsen zoals onder de 
mat of onder de bloembak.  

• Bewijs de inbreker geen diensten door 
allerlei materiaal zoals ladders en klein 
gereedschap voor hem klaar te leggen. 
Berg het goed op achter slot en grendel. 

• Licht uw buren of de politie ook in als u 
met vakantie gaat of om andere redenen 
een tijdje afwezig bent en vraag hen om 
een oogje in het zeil te houden.  

In uw brandverzekering is de schade die een 
dief maakt om uw woning binnen te dringen 
gedekt. Maar de goederen en waarden die 
gestolen worden en de schade aan uw 
interieur is enkel verzekerd wanneer u ook 
een extra diefstaldekking neemt. Deze  extra 
dekking kan u veel ellende besparen. n 

 

Goed – beter – Premium 

• U leent de grasmaaier van uw buurman. 
Tijdens het rijden raakt u de stenen 
afboording waardoor de machine stuk is.   

• Het parket van de gehuurde feestzaal voor 
de communie van uw zoon zit vol plekken 
van de fles rode wijn die u liet vallen. 

• Bij het verhuizen van de kleerkast naar het 
studentenkot van uw dochter beschadigt u 
de deur van haar kamer. 

• U poetst de tegels van het gehuurde 
vakantiehuisje met het verkeerde product. 
Allemaal vlekken die u er niet meer uit 
krijgt.  

• Na een gezellige avond met vrienden stelt 
u voor om BOB te zijn in de wagen van uw 
vriend. Op weg naar huis veroorzaakt u een 
ongeval.  

Bovenstaande voorbeelden kunnen u ook 
overkomen. Tot uw verbazing zijn de meeste 
zaken in de standaard familiale verzekering niet 
gedekt. De Axa Premium familiale verzekering 
dekt deze zaken wel. n 

De gegevens in deze infoflash werden geput uit betrouwbare bronnen. Zij worden aan ons cliënteel verstrekt zonder waarborg noch 
aansprakelijkheid van onzentwege en uitsluitend bij wijze van informatie. Niets in deze publicatie mag worden beschouwd als 

gepersonaliseerd advies op vlak van verzekeringen en beleggingen. 

Het kantoor zal gesloten zijn op 25 december 
2015 en op 1 januari 2016. 

We wensen u alvast een prettig eindejaar en 
een gelukkig nieuwjaar toe. 


