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Zorgverzekeringen uitzoeken voor 
2015 

o Besured | De meest complete zorgverzekering met de laagste premie! Voor 
studenten en young professionals. 

o Click | Vergoeding Ayurvedische geneeswijzen voor volwassenen Hier vindt u per 
verzekeraar en aanvullend pakket de vergoedingen voor Ayurveda. 

o Independer | We halen het beste uit verzekeraars naar boven. Daarom 
onderhandelen we met ze over de beste voorwaarden en de scherpste prijzen. 
We vergelijken, we adviseren en helpen je met afsluiten. Wij maken verzekeren 
gemakkelijk. Voor jou, en voor de meer dan 250.000 consumenten die jaarlijks 
een verzekering bij ons afsluiten. 

o Overstappen | Overstappen.nl is dé objectieve overstapservice. Vergelijk en 
bespaar op energie, internet en uw auto- en zorgverzekering. 

o Studenten Zorgverzekering | Een overzichtelijke site waarbij je makkelijk 
studenten zorgverzekeringen kunt vergelijken. 

o SUM | Een jonge speler in het veld op het gebied van zorgverzekeringen 
vergelijken. Iedereen in Nederland heeft een eigen behoefte aan dekking van 
specifieke zorg. SUM.nl geeft je een zorgverzekering vergelijker die snel een 
overzicht geeft van de premies per dekking. Op de websites van de 
zorgverzekeraar kan je vervolgens een gespecificeerde offerte opvragen, dit geeft 
je snel en gemakkelijk een onafhankelijk premie overzicht van alle 
zorgverzekeraars. 

o Topzorgverzekeringvergelijken | Op deze website worden meer dan 15 
aanbieders en 130 aanvullende- en basisverzekeringen vergeleken met elkaar. 

o Zorgkeus | “ZorgKeus wijst jou de weg bij het vinden van de gewenste informatie 
over de zorg en de zorgverzekering. ” 

o Zorgverzekering 2015 | Zorgverzekering 2015 
o Zorgverzekering 2015 vergelijken | Klik hier om uw zorgverzekering 2015 te 

vergelijken. 
o Zorgverzekering vergelijken | Website met een gebruiksvriendelijke tool voor het 

vergelijken van de zorgpremies van 2014. 
o Zorgverzekeringnet | “Zorgverzekering vergelijking: zorgverzekering.net maakt 

vergelijken voor u makkelijk.” 
o Zorgverzekeringvergelijken18jaar.nl | Zorgverzekeringvergelijken18jaar.nl 

vergelijkt zorgverzekeringen voor jongeren en studenten. Zodra je 18 jaar bent, 
ben je wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten. 

o Zorgverzekeringwijzer | Zorgverzekeringwijzer is een initiatief van twee 
gespecialiseerde verpleegkundigen met veel ervaring binnen diverse afdelingen in 
de gezondheidszorg. Wij zijn regelmatig geconfronteerd met de onduidelijkheden 
binnen het verzekeringswezen, wat krijgt de patiënt vergoed en in welke situaties 
moet deze het zelf betalen? Dat bracht ons tot een website waarbij duidelijkheid, 
eenvoud en eerlijkheid voorop staat. 

o Zorgwijzer | Op deze site vind je een overzicht van verschillende zorgwijzers 
onderverdeeld per categorie. Alle zorgwijzers zijn ingesloten in een PDF bestand. 
Zeer informatief en zeer uitgebreid. Echt even kijken! 
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