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Vergoeding brillen en lenzen 2017

Met uw aanvullende verzekering kiest u voor een vergoeding voor contactlenzen op sterkte of een volledige bril 
bij Pearle, Hans Anders, Specsavers of eyes+more. Gaat u naar een andere opticien of kiest u voor lenzen? Dan 
ontvangt u een (gedeeltelijke) vergoeding. Hieronder leest u meer hierover.

Vergoeding vanuit de basisverzekering
U krijgt meestal geen vergoeding voor brillen en lenzen vanuit uw basisverzekering. Alleen in bijzondere gevallen, 
zoals staat vermeld in het Reglement Hulpmiddelen. Uw oogarts of zorgaanbieder kan vertellen of u hiervoor in 
aanmerking komt.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen
U krijgt een volledige bril, enkelvoudig of multifocaal, net wat u nodig heeft. Deze bril kunt u uitzoeken bij Pearle, 
Hans Anders, Specsavers of eyes+more. U krijgt 1 volledige bril per 3 kalenderjaren.
Gaat u naar een andere opticien of kiest u voor lenzen? Dan ontvangt u een (gedeeltelijke) vergoeding. Welk bedrag 
dat is ziet u in onderstaande tabel. 

Kan ik een bril én lenzen aanschaffen?
Nee, vanaf 2017 kunt u kiezen uit een vergoeding voor een bril óf voor lenzen. Wilt u zowel lenzen als een bril? Dan 
zijn de kosten van één van de twee voor eigen rekening. 

Wat is het verschil tussen het basis- en uitgebreide assortiment bij de gecontracteerde opticiens?
Hans Anders en Pearle maken onderscheid tussen een basis- en een uitgebreid assortiment. In het 
basisassortiment kunt u al kiezen uit een breed assortiment dat verschilt per opticien; het uitgebreide assortiment 
is nog wat breder. 
Specsavers en eyes+more kennen geen onderscheid in uitgebreid en basis. U kunt bij Specsavers altijd kiezen uit 
een uitgebreid assortiment en bij eyes+more zelfs uit het volledige assortiment.

Een volledige bril? Wat hoort daar bij? 
• Uw ogen worden gemeten.
• U krijgt, afhankelijk van uw behoefte, een enkelvoudige of multifocale bril.
• U kunt kiezen uit een breed assortiment afhankelijk van de leverancier.
• Uw glazen zijn ontspiegeld en zijn voorzien van een anti-kraslaag.
• Verzekerde kinderen tot en met 12 jaar krijgen een ravotgarantie. Als het montuur kapot is binnen 2 jaar na 

aankoop, dan wordt de bril gratis vervangen door eenzelfde of gelijkwaardige bril. Bij breuk of schade aan de 
glazen worden alleen de glazen vervangen door identieke glazen. De ravotgarantie kan maximaal een keer 
binnen de garantieperiode van 2 jaar worden geclaimd. Bij eyes+more en Specsavers krijgt u direct een 2e 
exemplaar naar keuze mee naar huis.

• Binnen 30 dagen na aflevering van de bril mag u de bril retourneren mits deze niet beschadigd is.
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Wilt u extra opties op uw bril die buiten de vergoeding vallen? 
Dat kan. Denk hierbij aan meekleurende glazen of extra dunne glazen. Dit kan met de opticien besproken worden. 
De kosten voor deze extra opties rekent u direct bij de opticien af. Dit geldt ook voor de keuze uit het uitgebreide 
assortiment als u een Aanvullend Beter afsluit. De opticien brengt hiervoor een meerprijs in rekening. 

Heb ik ook recht op een vergoeding voor een zonnebril, beeldschermbril, nachtbril of auto-
bril?
Ja, u mag de vergoeding ook voor een ander soort bril gebruiken. Belangrijk is wel dat het gaat om een bril op 
sterkte. De voorwaarden verschillen per opticien. Kiest u voor een ander soort bril op sterkte? Dan vervalt uiteraard 
het recht op een vergoeding voor een normale bril op sterkte of lenzen voor de periode van 3 kalenderjaren.

Wat is de vergoeding voor lenzen? 
Bij lenzen krijgt u een budget per 3 kalenderjaren. Tijdens die 3 jaar kunt u meerdere nota’s indienen voor 
lenzen totdat uw budget op is. U betaalt over deze vergoeding geen eigen risico. U krijgt geen vergoeding voor 
lensvloeistoffen. Kiest u voor lenzen? Dan kunt u in de periode van 3 jaar niet meer kiezen voor een bril die vergoed 
wordt vanuit de verzekering.

Mag ik niet meer naar mijn eigen opticien? 
Dat mag nog steeds. U krijgt dan een budget in plaats van een volledige bril. De hoogte van het budget verschilt per 
aanvullende verzekering. In de tabel hierna ziet u de hoogte van dit budget.

Wanneer komt u in aanmerking voor een volledige bril? 
Wij kijken eerst naar het kalenderjaar waarin u voor het eerst een bril of lenzen heeft gekocht. 
• Heeft u in 2015 voor het eerst een bril of lenzen gedeclareerd? Dan maakt u eerst uw restbudget op. Vanaf 2018 

geldt voor u de nieuwe regeling.
• Heeft u in 2016 voor het eerst een bril of lenzen gedeclareerd? Ook dan maakt u eerst uw restbudget op. Vanaf 

2019 geldt voor u de nieuwe regeling.
• Heeft u vóór 2015 gedeclareerd? Of heeft u nog niet gedeclareerd? Dan heeft u automatisch recht op een 

volledige bril.
In Mijn Univé Zorg ziet u wanneer u de laatste keer een bril of lenzen gekocht heeft. Hiervoor logt u in met uw DigiD.
Meer informatie ziet u in het Reglement Gezichtshulpmiddelen op www.unive.nl.
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Verzekering Vergoeding

Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter 1 bril uit het basisassortiment van een gecontracteerde opticien of € 50 budget bij 

een niet gecontracteerde opticien voor brillen of € 80 budget voor lenzen
Aanvullend Best 1 bril uit het uitgebreide assortiment van een gecontracteerde opticien of € 75 

budget bij een niet gecontracteerde opticien voor brillen of € 125 voor lenzen
Jong 1 bril uit het uitgebreide assortiment van een gecontracteerde opticien of € 75 

budget bij een niet gecontracteerde opticien voor brillen of € 125 voor lenzen
Gezin 1 bril uit het uitgebreide assortiment van een gecontracteerde opticien of € 75 

budget bij een niet gecontracteerde opticien voor brillen of € 125 voor lenzen
Vitaal 1 bril uit het uitgebreide assortiment van een gecontracteerde opticien of € 75 

budget bij een niet gecontracteerde opticien voor brillen of € 125 voor lenzen
Gemeentepakket Compact 1 bril uit het basisassortiment van een gecontracteerde opticien of 36 setjes 

maandlenzen bij Specsavers, Hans Anders of Pearle per 3 jaar of € 130 budget bij 
een niet gecontracteerde opticien

Gemeentepakket Compleet 1 bril uit het uitgebreide assortiment van een gecontracteerde opticien of 36 setjes 
maandlenzen bij Specsavers, Hans Anders of Pearle per 3 jaar of € 150 budget bij 
een niet gecontracteerde opticien


