
       Maart 2020 

Tandartsen waar het SZF een overeenkomst mee heeft: 
 

Paramaribo 
Drs. Alberga, A. Estreliastraat #48 430-555 

Drs. Gooswit, J.P. Zinniastraat #61 499-764 

Drs. Hendrison, L.P. Flemingstraat #29 459-694 

Drs. Hoogvliets, R. Frederik Derbystraat #69 477-693 

Drs. Jessurun, D. Grote Hofstraat #10 472-311 

Drs. Kanhai, K.K.P. Eduard Brumastraat #18 471-637 

Drs. Terborg, R. Rust en Werkweg #9 483-380 

Drs. Tjin A Kwie, S. Peter Bruneslaan #15-17 498-282 

Drs. Vasconcellos, G. Heerenstraat #38 520-510 

Wanica 
Drs. Hendrison, L.P. 
Drs. Ramdas, M  

Indira Ghandiweg #845E 
Martin Luther Kingweg #97 

762-0027 
481-302 

Nickerie 
Drs. Hendrison, L.P.  Gouverneurstraat #14 232-555 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tel.no. 477101 

Frederik Derbystraat 107-111 
Paramaribo 
 

Tandheelkundige 
Hulp 

 
 

 

 



Elke SZF-verzekerde kan gebruik maken van de SZF-tandheelkundige hulp. Deze 
hulp wordt aangeboden door het SZF in samenwerking met enkele tandartsen 
onder de navolgende voorwaarden. 
 

1. Aanvragen kunnen uitsluitend plaatsvinden op formulieren verstrekt 
door de afdeling Voorlichting & Klantenservice of één van de SZF 
kantoren. De indiening van de formulieren vindt plaats op de sectie 
Vrijwillige verzekering en de kantoren.  
 

2. De Tandheelkundige Hulp gaat in op de 1ste van de maand volgend op het 
moment van aanvraag en wordt voor 12 (twaalf) maanden afgesloten. 

 
3. De te betalen premie moet per persoon voor 12 maanden in 1 (één) keer 

voldaan worden. De mogelijkheid bestaat om de premie over de 12 
maanden in 2 (twee) opeenvolgende termijnen te betalen. In dat geval 
wordt aan betrokkene een betalingsovereenkomst aangeboden. 

 
4. Restitutie van reeds gestorte premie is niet mogelijk. 

 
5. Bij het eerste bezoek aan de tandarts meldt de SZF-verzekerde zich aan 

met de navolgende documenten. 
• De SZF-kaart, waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken; 
• De tandartskaart; waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken 
• Een geldig identiteitsbewijs.  
N.B. om gebruik te kunnen maken van tandheelkundige hulp moeten beide 
kaarten - de SZF-kaart en de tandartskaart - op het moment van het gebruik 
geldig zijn. 

 
6. De verzekering wordt geacht te zijn verlengd indien nog voor het 

verstrijken van de 12
e
 (twaalfde) maand van de verzekering de premie 

voor de periode daaropvolgend betaald wordt en het SZF deze betaling 
accepteert. De verlenging wordt steeds geacht te zijn voor 12 (twaalf) 
maanden. 
 

7. Duplicaten van de tandartskaarten kunnen worden verstrekt op verzoek 
van de verzekerde tegen een vergoeding van SRD. 15,-. Echter zal elke 
aanvraag voor een duplicaat-kaart per geval beoordeeld worden.  
 

8. Gedurende 12 (twaalf) maanden mag men alleen door de tandarts waar 
men is ingeschreven behandeld worden. Wijziging van tandarts en het 
pakket kan pas geschieden na elke 12 maanden. 
 

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. 

 
Betaling kan op alle SZF- kantoren 

  
                 

Openingstijden van de kassa’s: 
 

- Hoofdkantoor:                  07:30 –14:00 uur 
- Kantoor Paramaribo Noord:  09.30 – 16.30 uur 
- Overige Kantoren:                  07.30 – 14.30 uur 

 
• Per bank:  

 DSB    Rekeningnummer: 10.11.006 
 DSB Nickerie  Rekeningnummer: 80.13.292  
 RB    Rekeningnummer: 120.336.195 
 Hakrinbank   Rekeningnummer: 579.56.05 
 VCB   Rekeningnummer: 122.513.468 
                                              Rekeningnummer: 552.014.355 
 SPSB   Rekeningnummer: 311.001.601 
 Finabank  Rekeningnummer: 193.52.20  
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