VERVOER

VOORWAARDEN
*

Per taxi of via een dienst van vervoer door vrijwilligers :
Het ziekenfonds kent een tussenkomst toe van € 0,25 per kilometer in de kosten voor ziekenvervoer per taxi of via een
dienst van vervoer door vrijwilligers (bestuurders die onbezoldigd en zonder er profijt uit te halen een vervoer uitvoeren).
De tussenkomst is beperkt tot € 30,00 per rit heen en terug. Deze mag in geen geval hoger liggen dan de transportkosten.
Een maximum terugbetaling van € 200,00 geldt per kalenderjaar per rechthebbende.

**

De tussenkomst geldt voor het vervoer naar een ziekenhuis of een zorgcentrum erkend door het RIZIV, naar een
herstelcentrum erkend door het ziekenfonds of naar het kabinet van een geneesheer-specialist.

Met een privéwagen :
Deze dienst kent een tussenkomst toe van € 0,15 per kilometer (vanaf de 26e kilometer) om zich te begeven naar een
geneesheer-specialist, of in geval van een ziekenhuisopname, in de kosten opgelopen voor het vervoer heen en terug
uitgevoerd op één en dezelfde dag en binnen het Belgische grondgebied.
De tussenkomst is beperkt tot €30,00 per rit heen en terug en tot een bedrag van € 90,00 per kalenderjaar en per
rechthebbende.

 Tussenkomst alleen toegelaten op basis van de statuten die van kracht waren op het moment van de prestatie.

IN TE VULLEN DOOR HET LID OF EEN KLEEFBRIEFJE AANBRENGEN
Naam

: _________________________________________

Voornaam

: _________________________________________

Rijksregisternr. : * ___ ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ *
Straat en nr. :

: _________________________________________

OF
HIER EEN KLEEFBRIEFJE
AANBRENGEN

Postcode en gemeente : ________ ___________________________
Telefoonnummer : ________ / _____________________________
E-mail

: _________________________________________________@ ______________________________

IN TE VULLEN DOOR DE RECHTHEBBENDE
Adres van vertrek

: _______________________________________________________________________________
__ __ __ __

________________________________________________________________

Adres van bestemming : _______________________________________________________________________________
__ __ __ __
Datum van het traject

________________________________________________________________

: __ __ / __ __ / __ __ __ __

Reden
O ziekenhuisopname / zorgcentrum

O heen

O raadpleging specialist / medische cabinet

O terug

Handtekening van de rechthebbende:

Datum : __ __ / __ __ / __ __ __ __

*G31321*

*voor het vervoer met taxi, gelieve een bewijs van de kosten van de vervoermaatschappij te bezorgen.
* / ** een bezoek/prestatie moet een bewijs afgeleverd zijn op datum van het vervoer.

Voor een snellere behandeling ons het formulier volledige ingevuld terugsturen via de tab « formulier opladen » van uw online loket « MySymbio ».
In In dat geval is het origineel niet meer nodig. Vergeet niet ons ook de gevraagde bijlagen te bezorgen.
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