
 
     
               

               

 

 
Opnameverklaring: kamerkeuze en financiële informatie (Model Algemeen Ziekenhuis: Opname in dagziekenhuis) 

Ook uw ziekenfonds kan u uitleg geven over de inhoud en de draagwijdte van dit document, alsook over uw persoonlijke verzekerbaarheidssituatie. 

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname 

Elke dagziekenhuisopname 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. In geval 

van vragen, kan u contact opnemen met de dienst medische administratie met telefoonnummer 013/35 46 97. 

2. Kamerkeuze 

Mijn vrije artsenkeuze wordt hierdoor niet beperkt. Ik wens opgenomen en verzorgd te worden: 

zonder honorariumsupplementen en zonder kamersupplementen in een: 

 gemeenschappelijke kamer 
 

 in een individuele kamer met een kamersupplement van 65 € per dag 

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 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 …………..…..€ als voorschot voor mijn verblijf. 

Het  voorschot  zal bij de eindafrekening van het totaalbedrag van de patiëntenfactuur afgetrokken worden. 

5. Facturatievoorwaarden 

Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis. Betaal nooit rechtstreeks aan de arts! 

De hiernavolgende betalingsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk wordt van afgeweken. 

Om geldig te zijn moet elke klacht ingediend worden binnen de acht dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de verpleegnota en dit per 

aangetekend schrijven aan Medische Administratie, Statiestraat 65, 3290 Diest. Gebeurlijke briefwisseling betekent geen afwijking aan deze 

voorwaarden. Alle verpleegnota’s zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na verzendingsdatum op het hiervoor vermelde rekeningnummer van het 

Algemeen Ziekenhuis Diest. Is een factuur op de vervaldag geheel of gedeeltelijk niet tijdig betaald, dan worden na een voorafgaande eerste 

aanmaning verwijlinteresten aan de wettelijke intrestvoeten verschuldigd. De patiënt kan deze extra kosten vermijden door tijdig te betalen. Indien 

de factuur na de eerste aanmaning nog steeds niet volledig betaald is, zal de factuur verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% van het 

openstaande factuurbedrag met een minimum administratiekost van € 40,-. Een gerechtsdeurwaarderskantoor zal ingeschakeld worden en de 

factuur- en contactgegevens (e-mail, telefoon- of gsm-nummer etc.) van de patiënt zullen aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt worden. Indien 

het ziekenhuis een onverschuldigde betaling van een patiënt niet binnen 30 dagen na ontvangst en na een voorafgaande eerste aanmaning door de 

patiënt tijdig terugbetaald heeft, dan heeft de patiënt recht op dezelfde intrestvoet en hetzelfde schadebeding, met name verwijlintresten aan de 

wettelijke intrestvoeten en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de onverschuldigde betaling met een minimum administratiekost van € 

40,-.In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd en in het bijzonder het Vredegerecht 

van het Kanton Diest. Voor beslissingen boven de materiële bevoegdheden van de Vrederechter is de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven 

bevoegd. Kosten van invordering vallen zowel in gerechtelijke als in buitengerechtelijke fase ten laste van de wanbetaler volgens de tarieven 

bepaald in het K.B. van 30 november 1976 betreffende het tarief van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en 

handelszaken.De patiënt bevestigt dat de vermelde identiteits- en adresgegevens zoals ze voorkomen in de opnameverklaring correct zijn en 

verbindt er zich ook toe elke adreswijziging stipt aan het ziekenhuis te melden. Eventuele kosten veroorzaakt door opzoekingen ten gevolge van 

incorrecte adres- en contactgegevens zijn ten laste van de patiënt en zullen op hem worden verhaald. 

Elke patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van een dagziekenhuisopname 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 Diest, AZ Diest op ………………………….. in twee exemplaren. Geldig voor een behandeling die start op ………………………….. Ik ben ervan op 
de hoogte dat ik mijn kamerkeuze op ieder moment kan wijzigen. Desgevallend dient een nieuwe opnameverklaring te worden getekend. 

De patiënt of zijn vertegenwoordiger 

 

 

voornaam, naam van de patiënt of zijn vertegenwoordiger (met 
rijksregisternummer) 

Het ziekenhuis 

 

 

 

Voornaam, naam en hoedanigheid 

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.  

 

 

IDENTIFICATIE 

VAN DE PATIËNT 

 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS DIEST VZW 
Statiestraat 65 

3290 Diest 
 


