Opnameverklaring voor klassieke opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden
Versie op 15/02/2022

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de
opname
Elke opname in een ziekenhuis brengt kosten met zich mee. U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op het
uiteindelijke kostenplaatje. Deze keuzes maakt u aan de hand van deze opnameverklaring. Het is daarom zeer belangrijk dat u het
toelichtingsformulier dat u samen met dit document ontvangt, grondig leest alvorens de opnameverklaring in te vullen en te ondertekenen. Ingeval
van vragen, kan u contact opnemen met bij de dienst opname met telefoonnummer 056/62.30.43.

2. Kamerkeuze
Mijn vrije artsenkeuze wordt hierdoor niet beperkt.
Ik wens opgenomen en verzorgd te worden:
zonder honorariumsupplementen en zonder kamersupplement in een:
 gemeenschappelijke kamer

 tweepatiëntenkamer

 in een individuele kamer
met een kamersupplement van € 45 per dag of € 125 per dag op luxekamer materniteit (kamer 282 of 288) of € 100 per dag op luxekamer
materniteit (kamer 286)
Ik ben ervan op de hoogte dat de behandelende artsen bij opname in een individuele kamer een honorariumsupplement van maximaal 150 % op
het wettelijk vastgelegde tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen.

3. Opname van een kind begeleid door een ouder
 Ik wens dat mijn kind onder mijn begeleiding wordt opgenomen en verzorgd tegen het wettelijk vastgelegde tarief, zonder kamersupplement en
zonder honorariumsupplement. Ik weet dat de opname gebeurt in een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer.
 Ik wens uitdrukkelijk dat mijn kind onder mijn begeleiding wordt opgenomen en verzorgd in een individuele kamer, zonder
kamersupplement. Ik ben ervan op de hoogte dat de behandelende artsen bij opname in een individuele kamer een honorariumsupplement van
maximaal 150 % op het wettelijk vastgelegde tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen.
De hotelkosten voor mijn verblijf als ouder (o.a. bed, maaltijden, dranken…) zal ik zelf betalen volgens het tarief dat is opgenomen in de
overzichtslijst van de prijzen van de courante goederen en diensten.
4. Voorschot
 Ik betaal hierbij …………. euro als voorschot voor mijn verblijf.
Deze ondertekende opnameverklaring geldt als ontvangstbewijs van het betaalde voorschot. Het voorschot zal bij de eindafrekening van het totaalbedrag van de
patiëntenfactuur afgetrokken worden.
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5. Facturatievoorwaarden
Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis. Betaal nooit rechtstreeks aan de arts!
Artikel 1: De verpleegnota moet op de vervaldag, dit is binnen de 30 dagen vanaf verzenddatum, betaald worden. Bij gebrek aan gehele betaling op de
vervaldag wordt van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, de wettelijke rente eisbaar evenals een schadevergoeding van
15%, met een minimum van € 37,25 op het schuldsaldo.
Artikel 2: Elke betalingsachterstand zal een eerste herinnering tot gevolg hebben, die van rechtswege een verhoging van het hoofdbedrag met €7,50
met zich meebrengt. Bij gebreke aan betaling binnen de 15 dagen, zal een tweede en laatste herinnering, die als aanmaning geldt, verzonden worden.
De kosten van deze herinnering zullen €15,00 bedragen.
Artikel 3: In geval van overlijden van de patiënt zijn de erfgenamen, rechtsopvolgers en rechthebbenden hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling
aan het ziekenhuis van de gehele opeisbare schuldvordering in hoofdsom, rente, verhogingen en kosten.
Artikel 4: Klachten in verband met in rekening gebrachte prestaties en/of prijzen moeten op straffe van niet ontvankelijkheid binnen acht dagen na
datum van verzending van de verpleegnota per aangetekend schrijven geformuleerd worden.
Reactie vanwege het ziekenhuis op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan hetgeen voorafgaat, en iedere reactie is steeds onder voorbehoud
van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.
Artikel 5: Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk. Enkel het ziekenhuis kan
afwijken van dit bevoegdheidsbeding.
Artikel 6: De ondergetekende duidt het ziekenhuis aan als zijn bijzonder gemachtigde om mededeling te vragen van de informatiegegevens betreffende
de patiënt, die vermeld zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, alsmede om een uittrekstel uit die registers of een getuigschrift dat aan
de hand van die registers is opgemaakt, aan te vragen met betrekking tot de patiënt.
Artikel 7: De patiënt erkent volledig aansprakelijk te zijn voor de schade die door zijn toedoen ontstaan is aan de materialen en uitrusting die hem
tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis ter beschikking worden gesteld.
Artikel 8: In de mate dat de ondergetekende niet de patiënt is, bevestigt hij gemandateerd te zijn namens de patiënt om op te treden in diens naam en
voor wie hij zich sterk maakt alle bovenstaande verbintenissen na te komen.
Het ziekenhuis eerbiedigt de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de
persoonsgegevens en de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Elke patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname en zijn kamerkeuze. Elke patiënt heeft recht om door de
betrokken arts geïnformeerd te worden over de kosten die hij zelf zal moeten betalen voor de te voorziene medische behandelingen.
Ik heb als bijlage bij dit document een toelichtingsdocument ontvangen met de vermelding van de kamer-en honorariumsupplementen. De
overzichtslijst met de kostprijs van de in het ziekenhuis aangeboden goederen en diensten ligt ter inzage. Weet dat niet alle kosten op voorhand te
voorzien zijn.

Opgemaakt te WAREGEM op …….-…….-20…. in twee exemplaren voor de opname die start op…….-…….-20….
geldig vanaf …….-…….-20…. om…………uur.

De patiënt of zijn vertegenwoordiger (+ adres)

en

Het ziekenhuis

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Voornaam, naam van de patiënt of zijn vertegenwoordiger
Voornaam, naam en hoedanigheid
(met rijksregisternummer)
Deze informatie van persoonlijke aard wordt u gevraagd door de beheerder van het ziekenhuis met het oog op een correcte behandeling van uw dossier en de facturatie
van uw ziekenhuisopname. Door de Wet van 08-12-1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u recht op toegang tot en correctie van uw gegevens.

