SZF-Tandheelkundige Dienst:
Tandarts: drs. Chern Pinas
Tandverzorger: dhr. M. Goedar
Openingstijden maandag t/m vrijdag
s’ morgens tussen 7:30 – 14:30 uur
Des zaterdags volgens afspraak.
Tel.no. 477-101 administratie # 416/ poli # 233
De 12 tandartsen zijn:
1.Drs. D. Jessurun

2.Drs. A. Alberga
3.Drs. A. Meyer
4.Drs. G. Vasconsellos
5.Drs. R.I. Hoogvliets
6.Drs. J. Karsodikromo
7.Drs. P.L. Hendrison

8.Drs. N. GoedschalkHeerenveen
9.Drs. K.K.P. Kanhai
10.Drs. J.P. Gooswit &
11.Drs. E. Pickering
12. Drs. S.N. Tjin A Kwie

Voorwaarden

●Grote Hofstraat # 10
Paramaribo-Centrum, tel. 472-311
●Dental Clinic Moengo,
Julianaweg # 3, tel. 0341-281 # 319
Estreliastraat # 48,
Paramaribo-Uitvlugt, tel. 430-555
Verl. Gemenelandsweg # 167,
Paramaribo- Uitvlugt, tel. 491-741
Heerenstraat # 38, Paramaribo Centrum, tel. 520-510/520-522
Frederik Derbystraat # 69,
Paramaribo-Centrum, tel. 477-693
Oost-West Verbinding # 15, Meerzorg
Commewijne, poli tel. 0356-644
● Flemmingstraat # 29
Paramaribo-Noord, tel. 459-694
● Gouverneurstraat # 14Nickerie-nw Nickerie, tel. 0232-555
Frimangron Healthcenter Plus
Anton de Komstraat #16 ParamariboCentrum,tel. 521-555 of 475-923
Weidestraat # 18- ParamariboCentrum, tel. 471-637
Zinniastraat # 61- ParamariboCentrum, tel. 499-764
Foeng Kie’s Gezondheidscentrum
Peter Bruneslaan # 7-Paramaribo,
tel.498-282

Tandheelkundige
Hulp

Augustus 2012

Elke SZF-verzekerde die de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt, kan
gebruik maken van de SZF-tandheelkundige hulp. Deze hulp
wordt aangeboden door het SZF in samenwerking met 12
tandartsen onder de navolgende voorwaarden.
1. Betrokkene meldt zich aan op de afdeling PR/Voorlichting,
met medeneming van de desbetreffende SZF-kaart(en) voor
informatie. De functionaris geeft aan betrokkene de
informatie. Is men geïnteresseerd, dan gaat de functionaris
de rechtmatigheid van de verzekering van betrokkene na. Is
alles
in
orde,
dan
ontvangt
betrokkene
een
aanvraagformulier -, de voorwaarden tandheelkunde en een
betalingsstrookje met het aangegeven bedrag voor de kassa
van het SZF of de bank. Is
dat niet zo, dan wordt
betrokkene
verwezen
naar
de
afdeling
Verzekerdenregistratie. Ingeval van minderjarigen dient een
meerderjarige persoon als vertegenwoordiger het nodige te
doen.
2. De hulp wordt steeds per 12 maanden aangeboden en houdt
gedurende die periode in:
• mondhygiëne, instructie en voedingsadvies;
• 1x controle van het gebit;
• 1x volledige mondhygienische behandeling;
• 3 (drie) vullingen (materiaal naar keuze);
• het uittrekken van 1 (één) tand of 1 (één) kies;
• indien nodig 1 (één) of meerdere röntgenfoto;
• gezond maken van het gebit
3. Het te betalen bedrag per 12 maanden is SRD 250,= per
persoon en moet in 1 (één) keer betaald worden. De
mogelijkheid bestaat om de premie over de 12 maanden in 2
opeenvolgende termijnen te betalen. De premie over de 12
maanden is in dit geval srd. 270,= Betrokkene dient zich na
de storting te wenden tot de administratie van de
SZF-Tandheelkundige Dienst met:
■ het stortingsbewijs.
■ de desbetreffende geldige SZF-kaart(en).
■ de geldige ID-kaarten en.
■ het ingevuld aanvraagformulier.
Deze dienst is gevestigd in het SZF hoofdkantoor op de 1e
etage ingang Frederik Derbystraat. De openingstijden zijn
op werkdagen van 7.45 -14.30 uur.

4.

De functionaris gaat de rechtmatigheid na in het SZFsysteem. Is de rechtmatigheid in orde, dan wordt het
stortingsbewijs (afhankelijk van de wijze van betaling zie
punt 3) gecontroleerd en wordt er een copie daarvan
gemaakt. Is alles in orde, dan schrijft de functionaris per
persoon een tandartskaart uit. Hij plaatst het stempel en
zijn paraaf daarop en geeft hij de tandartskaarten aan
betrokkene.

5.

De SZF-verzekerde mag gedurende elke 12 maanden slechts
gebruik maken van één van de aangegeven tandartsen
(z.o.z.) of de tandartsenpoli van het SZF.

6.

Indien de SZF-verzekerde gebruik wenst te maken van de
tandartsenpoli van het SZF wordt er eventueel direct een
afspraak gemaakt voor behandeling. Behandelingen op de
zaterdagen kunnen alleen volgens afspraak.
Let wel: Bij elk volgende bezoek gedurende de 12 maanden
waarvoor er betaald is, moet men steeds de geldige
tandartskaart en de geldige SZF-kaart overleggen.

7.

Duplicaten van de tandartskaarten kunnen worden
verstrekt tegen een vergoeding van SRD. 10,= per kaart.
Dit bedrag moet eerst worden gestort bij de kassa van het
SZF of op de bank; echter zal elke aanvraag voor een
duplicaat-kaart per geval beoordeeld worden.

8.

Restitutie
van
reeds
gestorte
bedragen
tandheelkundige hulp is na registratie niet mogelijk.

9.

Periodiek kunnen de voorwaarden door het SZF worden
aangepast, over welke aanpassing betrokkene door het SZF
via de media wordt ingelicht. De laatst aangepaste
voorwaarden zijn van toepassing op deze aanvullende
verzekering.

voor

10. In de districten kan de betrokkene zich ook aanmelden bij
het aldaar gevestigde SZF-filiaal.
11. Betaling:
• per kas alleen op het SZF – hoofdkantoor,
• via Point of Sale (met de pinpas) op het hoofdkantoor, de
filialen en bij de SZF- betaalposten ;
• per bank te Paramaribo : Hakrinbank rek.nr. 914.78.88 /
Saramacca/Lelydorp: VCB 1225.1.3468.Moengo/Lelydorp:
DSB 10.11.006. De openingstijden van de Kassa zijn steeds
van 7:30 –14:00 uur.

