
Denta Plus, met de glimlach 
naar de tandarts

Gezonde en mooie tanden zijn je hele le-
ven belangrijk. Daarom moet je je gebit 
van jongs af goed verzorgen en regelmatig 
een bezoek brengen aan de tandarts. 

Maar tandzorg kan duur uitvallen. Te veel 
mensen stellen noodzakelijke tandzorg 
dan ook uit. Daarom stelt LM jou Denta 
Plus voor. Deze tandzorgverzekering com-
bineert lage premies met een optimale be-
scherming tegen hoge tandartskosten. Zo 
ga jij met de glimlach bij de tandarts.

Terugbetalingen
Denta Plus komt tegemoet in je kosten voor tandver-
zorging, verstrekt door een erkende tandarts of tand-
arts-specialist. De tegemoetkoming wordt berekend op 
het bedrag dat je zelf moet betalen, dus na tussenkomst 
van je ziekenfonds of een andere verzekeraar.

De maximale jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt 350 
euro in het eerste verzekeringsjaar, 600 euro in het 
tweede en 1025 euro vanaf het derde verzekeringsjaar.

Denta Plus vindt het belangrijk dat je tandproblemen 
zoveel mogelijk probeert te voorkomen. Daarom komen 
we in bepaalde gevallen meer tegemoet in je tandarts-
kosten als je aan preventief gedrag doet. Dit houdt in 
dat je het vorige verzekeringsjaar minstens één terugbe-
taling voor tandverzorging kreeg.  

Hoeveel je terugbetaald krijgt, hangt af van het type 
tandzorg:

- Preventieve tandzorg (controlebezoek, profylac-
tisch reinigen, tandsteen verwijderen,...) : 100% 
van je kosten terugbetaald;

- Parodontologie (aandoeningen aan het tandvlees): 
50% van je kosten terugbetaald, 80% bij preven-
tief gedrag;

- Curatieve tandzorg (gaatjes vullen, radiografieën, 
tanden trekken, ...): 100% van het wettelijk rem-
geld terugbetaald, en ofwel 50% van je kosten 
terugbetaald, ofwel 80% bij preventief gedrag. 
Indien er geen tegemoetkoming door het zieken-
fonds is: 50% van je kosten terugbetaald, 80% bij 
preventief gedrag;

- Orthodontie (blokjes en beugels): 60% van je kos-
ten terugbetaald met een maximum van 1025 euro 
per verzekeringsjaar;

- Protheses en implantaten: 50% van je kosten te-
rugbetaald, 80% bij preventief gedrag, met een 
maximum van 1025 euro per verzekeringsjaar.

Er geldt een algemene wachttijd van 6 maanden, on-
geacht het type tandzorgen. Deze wachttijd gaat in op 
de startdatum van het verzekeringscontract. Tijdens de 
wachttijd heb je geen recht op de tegemoetkoming en, 
behalve wanneer de tandverzorging het gevolg is van 
een ongeval.



Denta Plus

De tandzorg
verzekering 
van de Liberale 
mutualiteit

Premies
Maandelijkse premies vanaf 1 januari 2023

Als je al verzekerd bent bij een van de kostendek-
kende hospitalisatie verzekeringen  van  Hospitaal-Plus 
( Hospitaal-Plus 100,  Hospitaal-Plus 200 of 
 Hospitaal-Plus Franchise), krijg je een korting van 5 % 
op de premie voor Denta Plus. 

Gratis tandzorgverzekering voor kinderen 
jonger dan 8 jaar!  
Indien één van de ouders bij Denta Plus verzekerd 
is, geldt er een premievrijstelling voor kinderen jon-
ger dan 8 jaar. Indien je jezelf als ouder verzekert, 
geniet(en) je kind(eren) meteen van een gratis tand-
zorgverzekering!

Zich verzekeren?
Je kunt je verzekeren bij Denta Plus als je: 
- lid bent bij LM en je bijdrage voor de aanvullende 

diensten hebt betaald;
- nog geen 66 jaar bent;
- in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland of het 

Groothertogdom Luxemburg woont.

Leeftijd op moment van toetreden
Leeftijd 0 - 39 40 - 44 45 - 59 60 ≤
0 - 3 0 0,08 / / /
4 - 6 0 4,20 / / /
7 - 17 0 8,14 / / /
18 - 29 0 8,75 / / /
30 - 39 0 11,35 / / /
40 - 44 0 11,35 0 13,96 / /
45 - 59 0 15,98 0 19,68 0 23,05 /
60 ≤ 0 17,10 0 21,07 0 24,65 0 27,15

Als je gezinsleden aangesloten zijn bij LM onder jouw 
naam, dan kun je hen ook verzekeren bij Denta Plus.
Vul een verzekeringsvoorstel in, onderteken het en 
 bezorg het aan een LM- kantoor. Dit formulier kun 
je  verkrijgen in een LM- kantoor of downloaden op  
www.lm.be.

Meer weten?
Surf naar onze website of  
ga langs bij je LM-kantoor!
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Hospitaal-Plus

Hôpital Plus

Denta Plus is een tandzorgverzekering, aangeboden door VMOB Hospitaal-Plus, 
erkend door de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) voor de takken 2 
en 18 onder het nummer 450/01. De Liberale Mutualiteiten, aangesloten bij de 
Landsbond van Liberale Mutualiteiten, zijn erkend als verzekeringsagenten voor 
VMOB Hospitaal-Plus.


