AANVAARDINGSATTEST PRODUCTEN EN DIENSTEN

Vzw Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
Moorselbaan 164, 9300 Aalst
T. 053 72 41 11 – F. 053 72 45 86 – www.olvz.be

Ik,ondergetekende

GEGEVENS PATIENT:

Naam:..........................................................................
Voornaam:....................................................................
Adres:..........................................................................
....................................................................................

verklaar in kennis te zijn gesteld van de volgende prijzen voor producten en diensten waarvoor geen tegemoetkoming van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering bestaat en die door het ziekenhuis kunnen worden aangerekend :
Omschrijving

Kostprijs

Kamercomfort* op een tweepersoonskamer
Kamercomfort* op een gemeenschappelijke kamer
Thermometer
Medisch materiaal
Materiaal ingrepen
Telefoon
Rooming-in faciliteiten
Personenvervoer
Funerarium / Funerariumkleedje
Beschadiging interieur en materiaal
Gebruik semafoon
Baby verzorgingsset (enkel op dienst materniteit)

5,50 EUR /dag
2,75 EUR /dag
2,48 EUR
prijs volgens officiële factuur
prijzen tussen 2,11 EUR en 1 200,00 EUR
gebruikskost
5,41 EUR per nacht
prijs volgens officiële factuur
99,65 EUR / 12,39 EUR
prijs volgens officiële factuur
37,18 EUR
13,00 EUR

*Kamercomfort : betreft een forfaitaire vergoeding voor het aanwezige
kamercomfort (televisie, koelkast en internet)

Ik word eveneens in kennis gesteld van volgende bepalingen:
– de voormelde lijst is opgesteld conform de overeenkomst afgesloten tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen
(overeenkomst welke ter inzage is op de dienst Inschrijvingen van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis)
– ondergetekende wordt aangeraden zich te informeren over de inhoud van de geleverde producten
– alle bedragen ter vergoeding van bovenstaande geleverde producten en diensten zonder medische indicatie, de diensten van
haarkapster en pedicure uitgezonderd, en dit zowel voor gehospitaliseerde als ambulante patiënten, mogen enkel door
de centrale inningsdienst van het ziekenhuis geïnd worden op basis van de wettelijke factuur (zie voornoemde
overeenkomst); het materiaal voor laparoscopische ingrepen wordt aangerekend in de rubriek ‘kosten voor implantaten,
prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen’; de andere producten en diensten worden aangerekend in de
rubriek ‘diverse kosten’.
Ik onderschrijf bovendien voor akkoord volgende bedingen:
– voormelde prijzen van producten en diensten zijn eventueel vatbaar voor herziening en dit op eenvoudige beslissing van de
directie van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
– wijzigingen der prijzen van producten en diensten na ondertekening van het document door de patiënt of diens
vertegenwoordiger dienen aan deze laatsten zo snel mogelijk kenbaar gemaakt te worden, en dit op basis van een aangepast
aanvaardingsattest welke opnieuw ter ondertekening zal worden voorgelegd ter vervanging van het reeds ondertekende
exemplaar
– op verzoek van de patiënt of diens vertegenwoordiger kan de volledige lijst met de prijzen van producten, diensten en
honoraria , waarvoor geen tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestaat en die bij gebruik door het
ziekenhuis kunnen worden aangerekend, worden geraadpleegd
– bij niet betaling van de factuur binnen de 14 dagen vanaf de vervaldag zal de patiënt op het openstaande bedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn ten belope van 7% per jaar, deze intrest eisbaar zijnde zelfs zonder ingebrekestelling
– wanneer de hierboven vermelde bedragen op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, zal boven op het
verschuldigd bedrag zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, ten titel van schadevergoeding een bedrag gelijk aan 10%
van de verschuldigde gebleven hoofdsom, met een minimum van 25,28 EUR aan het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis betaald
worden. Een zelfde schaderegeling is van toepassing ten aanzien van het ziekenhuis wanneer het een onverschuldigde
betaling ontvangt van de patiënt.
In geval van betwisting zijn – naargelang de omvang van de eis – de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde hetzij het
vredegerecht van het tweede kanton Aalst bevoegd.
Ondergetekende accepteert onvoorwaardelijk voornoemde verklaring en prijslijst.
Datum:
Jan 2018

Handtekening:

