
 Moet ik wachten op toestemming van mijn 
 zorgverzekeraar (bij het eerste paar)? 
 NB een medisch voorschrift moet altijd aanwezig zijn 

 Heb ik recht op een extra paar schoenen 
 om  (dagelijks) te kunnen wisselen?
 NB dit wordt het reserve- of wisselpaar genoemd 

 Wanneer mag ik van mijn verzekeraar een nieuw
 paar schoenen bestellen?
 NB nadat het huidige paar versleten is

 Mag ik  minimaal en maximaal altijd 
 beschikken over 2 adequate paren?
 NB mits goed gebruikt en goed onderhouden

 Op hoeveel paar kan ik ongeveer rekenen
 over een periode van 3 jaar?
 NB gerekend vanaf het moment van levering van het reservepaar

Uw verzekeraar
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De vermelde gegevens in dit overzicht zijn afkomstig van derden. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een eventuele fout niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Raadpleeg uw polis voor meer informatie.                                    
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toestemming

Neen
Ja, na 3 

maanden

 Na 9  mnd
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 U moet wachten op 
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ZORGVERZEKERAAR

Neen
Ja, na 3 

maanden

Uw verzekeraar Aan wie moet ik de eigen bijdrage betalen?

ONDERLIGGENDE LABELS

NVT Ja

6-7 paar 6 paar

 Jonger dan 
16 jaar

16 jaar of 
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U hoeft niet te wachten op 
toestemming

Bij groei

Het 1e paar na 
18 mnd, het 
reservepaar 

na 18 mnd


