AZ SINT-JAN BRUGGE-OOSTENDE AV
Riziv-nummer: 7-10049-88-000
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ZIEKENHUISTARIEVEN OP 10/08/2017
Verpleegdagprijs

ZIEKENHUISTARIEVEN OP 10/08/2017
€ 578,53

Kamersupplementen per dag
Eenpersoonskamer

€ 55,00

Diverse kosten
Comfortsupplement TV/dag
Forfait dranken/dag
Andere: zie lijst Algemene Kosten

€ 2,00
€ 0,75
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Voorschot te betalen bij opname (contant of bankkaart)

Voorschot te betalen bij opname (contant of bankkaart)

Indien uw verblijf het kwartaal overbrugt, hebt u minstens 2 facturen en
wordt het voorschot afgetrokken van de laatste factuur.

Indien uw verblijf het kwartaal overbrugt, hebt u minstens 2 facturen en
wordt het voorschot afgetrokken van de laatste factuur.

PER WEEK
2 en 4
pers.kamer

Normaal

Voorkeur

Kind < 18j.

€ 150

€ 50

€ 75

1 pers.kamer

€ 535

€ 435

€ 75
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Bij ingrepen die niet ten laste vallen van het ziekenfonds, zoals esthetische
ingrepen ,…wordt een voorschot van € 1000 gevraagd.

Bij ingrepen die niet ten laste vallen van het ziekenfonds, zoals esthetische
ingrepen ,…wordt een voorschot van € 1000 gevraagd.

Alle tarieven zijn voor wijziging vatbaar door een beslissing van de
verantwoordelijke overheid, zelfs met terugwerkende kracht.
De vermelde bedragen hebben enkel betrekking op de prijs van de
verpleegdag en bevatten noch de prijs van de farmaceutische specialiteiten,
noch de honoraria van de geneesheren of paramedische beoefenaars.
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