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Revalidatieziekenhuis RevArte is een vestiging van MKL vzw (ondernemingsnr. 0410025037) 

 

 

 

  Patiëntengegevens (klever) 
Drie Eikenstraat 659                                                                                                                   
2650 Edegem 
T. +32 (0)3 210 60 60 

  Naam : ……………………………………………… 
  Plaats : 
  RRnr. :   ……………………………………………… 

 

Opnameverklaring klassieke hospitalisatie 
 

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 de sociale dienst. 

 

 

2. Kamerkeuze  

Mijn vrije artsenkeuze wordt hierdoor niet beperkt. 

Ik wens opgenomen en verzorgd te worden: 

zonder honorariumsupplementen en zonder kamersupplement in een: 

   tweepatiëntenkamer   

 

   in een individuele kamer     

met een kamersupplement van 50 euro per dag  . 

  in de individuele luxekamer     

met een kamersupplement van 60 euro per dag  .   

Ik ben ervan op de hoogte dat de behandelende artsen bij opname in een individuele kamer een honorariumsupplement van maximaal 100 % op 

het wettelijk vastgelegde tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen. 

 

3. Facturatievoorwaarden 

 
Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis.  De arts zal u nooit zelf een honorariumnota laten betalen. 

Al onze verpleegnota’s zijn betaalbaar 15 dagen na verzenddatum te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 659.  Bezwaren niet ingediend binnen de 8 

dagen na ontvangst van de verpleegnota worden niet meer aanvaard.  Bij gebreke aan betaling binnen de 30 dagen is de patiënt van rechtswege 

en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verplicht een jaarlijkse verwijlintrest van 10 percent te betalen.  Bij gebreke aan betaling binnen de 

gestelde termijn zal het dossier aan een gespecialiseerde derde worden overgemaakt.  Deze derde wordt gemandateerd voor de inning van het 

verschuldigde bedrag, vermeerderd met de hierboven aangegeven verwijlintrest.  Geschillen zullen beslecht worden door de Rechtbanken van het 

arrondissement Antwerpen.  Ondernemingsnummer 410 025 037 CBPL-HN 00-4639-17 

 

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 (o.a. pedicure, kapper, telefoon, hulpmiddelen,…) ligt 

ter inzage . Per dag wordt er ook en drankenforfait voor flessenwater aangerekend. Weet dat niet alle kosten op voorhand te voorzien zijn. 

Opgemaakt te Edegem op DATUM ……..….../……....…./2022 in twee exemplaren voor de opname. 

 die start op ……..….../……....…./2022  en geldig vanaf ……..….../……….…./2022 om ………………… … uur. 

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. 

http://www.revarte.be/

