BETAALVOORWAARDEN

CORRESPONDENTIE

1) De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen
na verzenddatum.

Sint-Franciscusziekenhuis
Dienst Facturatie
P. Paquaylaan 129
3550 Heusden-Zolder

2) Om geldig te zijn, dient elk protest ingediend te
worden via aangetekend schrijven, binnen de 8
dagen na verzenddatum.

Tel.: 011 71 54 63 of 011 71 54 65
(elke werkdag van 08u00 tot 16u00)

3) Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag
wordt een eerste ingebrekestelling verzonden
waarbij de hoofdsom verhoogd wordt met de
verwijlintresten.
Van zodra bij niet-betaling een aangetekende
ingebrekestelling door de gerechtsdeurwaarder
noodzakelijk wordt om betaling te bekomen,
wordt de hoofdsom verhoogd met de
verwijlintresten en een forfaitaire
schadevergoeding van € 45.
4) Betwistingen vallen uitsluitend onder de
bevoegdheid van het gerechtelijk
arrondissement Hasselt - artikel 624 ten
tweede van het Gerechtelijk Wetboek

FINANCIËLE
INFORMATIE
Publicatiedatum: Juni 2021, dienst facturatie
Sint-Franciscusziekenhuis
P. Paquaylaan 129 - 3550 Heusden-Zolder
Tel.: 011 71 50 00 - Fax.: 011 71 50 01 - www.sfz.be

FINANCIËLE INFORMATIE
Via deze infofolder willen wij u alvast enkele
tarieven meedelen:

VASTE KOSTEN BIJ EEN OPNAME
OMSCHRIJVING

opleg
WIGW

opleg
ANDERE

remgeld 1ste ligdag
vanaf 2de ligdag
(per dag)

€ 5,89
€ 5,89

€ 43,84
€ 16,57

forfait geneesmiddelen
(per dag)

€ 0,62

€ 0,62

forfait klinische
biologie (per opname)

/

forfait medische
beeldvorming
(per opname)
persoonlijke
tussenkomst
techn. verstrekkingen
(per opname)
TV huur per dag

€ 7,44

€ 1,98

€ 6,20

/

€ 16,40

€2

€2

* Deze kost zit inbegrepen in het kamersupplement bij
een éénpersoonskamer.

SUPPLEMENT
ÉÉNPERSOONSKAMER

KOSTEN APOTHEEK EN/OF
MATERIAAL

OPLEG VOOR DE KAMER :
éénpersoonskamer:		
€ 50
éénpersoonskamer materniteit: € 62 - € 82
(afhankelijk van kamertype: zie folder materniteit of
www.sfz.be)

Bepaalde endoscopische ingrepen, geven aanleiding tot het aanrekenen van een forfait
voor het gebruik van endoscopisch viscerosynthesemateriaal.
Sommige
ziekenfondsen
betalen een aantal van deze forfaits terug via de
aanvullende verzekering. Indien deze kost op uw
factuur voorkomt, informeert u zich best hierover
bij uw plaatselijk kantoor.

SUPPLEMENT HONORARIA

MEER INFORMATIE?

De keuze voor opname in een éénpersoonskamer
kan aanleiding geven tot de aanrekening van
supplementaire erelonen door de geneesheren.
Deze erelonen bedragen max. 150% of max. 300%
(enkel voor plastische chirurgie) op het wettelijk
vastgelegde tarief van de medische prestaties.
Hiervoor tekent u steeds een opnameverklaring.

Voor meer informatie omtrent het financiële luik
kan u ook terecht op onze website:
www.sfz.be/patienten/algemene informatie/
financiele informatie

In geval u een hospitalisatieverzekering heeft,
informeert u best vooraf of deze verzekering
ereloonsupplementen terugbetaalt.
Arbeidsongevallenverzekeringen vergoeden GEEN
supplementen (noch ereloonsupplementen, noch
andere supplementaire kosten zoals tv, telefoon, ...).

Daar kan u ook terugvinden of een arts al dan niet
geconventioneerd is:
www.sfz.be/zorgaanbod/arts

