
De voordelen van ixorg  
op een rijtje

•  Betaal alleen voor werkelijk gemaakte  

mondzorgkosten. 

•  Geen premie betalen, maar budget opbouwen. 

•  Financieel gemak door gespreide betaling. 

•  Niet-gebruikt budget blijft van jou. 

•  Wereldwijd 100 % dekking tot € 10.000,–  

voor calamiteiten. 

•  Budget is binnen het gezin over te hevelen. 

•  24 uurs wereldwijde Dental Emergency Helpline.

Met het mondzorgpakket 
van ixorg heb je alles in 
één keer geregeld!

Met het mondzorgpakket van ixorg budgetteer je zelf 

je mondzorgkosten en ben je wereldwijd 100 % gedekt 

tot een bedrag van € 10.000,– voor gebitsschade door 

ongevallen. Voor de dienstverlening van ixorg inclusief 

de verzekering betaal je maar € 4,85 per maand. Zo 

heb je altijd duidelijkheid over je mondzorgkosten en 

betaal je nooit meer dan nodig is.

Is ixorg ook iets voor jou? 
Kijk op ixorg.nl voor 
meer informatie.

Ik zorg dat ik alleen betaal voor 
de mondzorg die ik nodig heb



Ik zorg dat ik met een lage premie 
toch gedekt ben voor calamiteiten

¤ 14,85

per maand

Ik zorg dat ik goed verzekerd ben bij  
calamiteiten. Ik ben een fanatieke hockeyer, 
waardoor ik extra risico loop op schade aan 
mijn gebit. Als zo’n bal op je tanden terecht-
komt, kun je zomaar eens voor onverwachte 
tandartskosten komen te staan. En die worden 
vaak niet gedekt door een aanvullende tandarts-
verzekering.

ixorg heeft voor mij de perfecte oplossing. De 100 % 

verzekering die deel uitmaakt van mijn mondzorg-

pakket zorgt dat ik goed gedekt ben voor die bal die 

hoog de cirkel in komt. En voor mijn gewone mond-

zorgkosten heb ik een betaalbaar persoonlijk budget 

afgesproken van € 10,– per maand. Voor nog geen 

€ 15,– per maand heb ik bij ixorg dus al mijn mond-

zorgkosten afgedekt. Dankzij ixorg kan ik iedere week 

weer met een gerust hart het veld op stappen.

“ Bij ixorg heb ik mijn gebit voor maar  
€ 4,85 per maand wereldwijd 100 %  
tot € 10.000,– verzekerd.”

Ik zorg dat ik alleen betaal voor 
de mondzorg die ik nodig heb

 Ik zorg dat ik geld overhoud, door 
goed voor mijn gebit te zorgen

¤ 29,85

per maand

¤ 24,85

per maand

Ik zorg dat ik alleen betaal voor de tandarts 
als ik er ook echt geweest ben. Daarom heb ik 
ervoor gekozen om mijn aanvullende tandarts-
verzekering op te zeggen. Ik heb het gevoel dat ik 
jarenlang verzekeringspremies heb betaald waar-
voor ik nooit mondzorg heb gekregen. Maar ja, 
zonder verzekering kan een bezoek aan de tand-
arts me nog wel eens veel geld gaan kosten …

ixorg heeft voor mij de ideale oplossing. Bij ixorg bouw 

ik zelf budget op en betaal ik alleen voor de mondzorg 

die ik echt heb gekregen. Hiermee heb ik altijd duide-

lijkheid over mijn mondzorgkosten. Bij ixorg leg ik € 25,– 

per maand opzij, waarmee ik mijn jaarlijkse kosten heb 

afgedekt. Het bedrag dat ik overhoud, blijft gewoon van 

mij en kan ik gebruiken voor toekomstige bezoeken aan 

mijn tandarts en mondhygiëniste. Voor de dienstverle-

ning van ixorg betaal ik € 4,85 per maand. Dat is inclusief 

de calamiteitenverzekering die 100% dekt tot een bedrag 

van € 10.000,–. Voor € 29,85 heb ik dus alles geregeld en 

hoef ik me nooit meer zorgen te maken over mijn mond-

zorgkosten.

Met ixorg betaal je alleen voor de mondzorgkosten die  

je daadwerkelijk hebt gemaakt. Je zet maandelijks  

een bedrag opzij waarmee je al je mondzorgkosten  

kunt betalen. In mijn geval is dat € 20,– per maand.  

En het geld dat ik niet gebruik, blijft gewoon van mij. 

Voor echte calamiteiten ben ik bij ixorg verzekerd  

tot € 10.000,– voor maar € 4,85 per maand inclusief 

administratiekosten. Voor € 24,85, per maand heb  

ik bij ixorg alle ingeschatte mondzorgkosten afgedekt!

Bij ixorg kan ik voor mijn hele gezin een persoonlijk 

budget vaststellen. Heel handig, want als iemand eens 

budget tekortkomt kan ik dat gewoon overhevelen 

binnen het gezin. Zo heb ik alles in één keer goed 

geregeld!

Ik zorg goed voor mijn gebit en heb daar-
door relatief weinig tandartskosten. Ik heb nu 
nog een aanvullende tandartsverzekering, maar 
daarvoor betaal ik maandelijks een premie, ook 
wanneer ik geen tandartskosten heb. Daarom 
ga ik overstappen naar ixorg.

“ Bij ixorg bouw ik zelf budget op en 
betaal ik alleen voor de mondzorg  
die ik echt heb gekregen.”

“ En het geld dat ik niet gebruik, 
blijft gewoon van mij.”


