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Ik, ondergetekende

Gegevens patiënt

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

□ Ik verklaar in kennis te zijn gesteld van de lijst van producten en diensten waarvoor geen tegemoetkoming van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestaat en die door het ziekenhuis kunnen worden aangerekend.
De lijst is opgesteld conform de overeenkomst afgesloten tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen
(overeenkomst welke ter inzage is op de dienst Patiëntenregistratie van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis).
Ondergetekende wordt aangeraden zich te informeren over de inhoud van de geleverde producten.
Alle bedragen ter vergoeding van de 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).
□ Ik ga akkoord met het feit dat er een forfaitaire vergoeding wordt aangerekend voor het aanwezige
kamercomfort. Het betreft een vergoeding voor de aanwezigheid van een koelkast, televisie en het internet. Deze
vergoeding bedraagt 5,60 euro per dag op een tweepersoonskamer en 3,00 euro per dag op een
gemeenschappelijke kamer.
Indien de door mij gewenste individuele kamer niet beschikbaar is tijdens mijn opname en ik word opgenomen in
een tweepersoonskamer of in een gemeenschappelijke kamer, verklaar ik mij akkoord om voor de dagen dat ik op
een tweepersoonskamer verblijf een forfaitaire vergoeding te betalen van 5,60 euro per dag en 3,00 euro per dag
op een gemeenschappelijk kamer.
□ Ik onderschrijf bovendien voor akkoord volgende bedingen:
- De prijzen van producten en diensten zijn eventueel vatbaar voor herziening en dit op eenvoudige beslissing van
de directie van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis.
- 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 euro 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.
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