
 
 
 
 
 

 
 
Conditions générales  
 
Le domicile ou, le cas échéant, la résidence du patient doit être prouvé par un document officiel d’une autorité 
belge -et toute modification doit en être notifiée à l’hôpital par mail (facturation@chu-brugmann.be) ou par 
télécopie (02/477.20.13)-.  
 
Toute facture est payable dans les quinze jours. 
 
Le premier rappel entraînera -de plein droit- une majoration forfaitaire de 7 €. 
Le second rappel, quinze jours plus tard, vaudra mise en demeure et entrainera -de plein droit-une majoration 
forfaitaire de 12 €. 
L’hôpital se réserve ensuite le droit de réclamer une majoration forfaitaire de 15% du principal, avec un minimum de 
25 € et un maximum de 150 €. 
 
En cas d’empêchement, nous vous invitons à avertir le CHU Brugmann de l’annulation du RDV ou de l’hospitalisation 
au plus tard 24h avant votre rendez-vous. Faute d’avertissement dans les délais au 0800/35088, des frais administratifs 
de 200€ seront dus pour une hospitalisation classique ou de jour ou un examen couteux (radiologie, isotopes, 
pneumologie, gastro-entérologie, urologie) et de 30€ en consultation. 
 
Les mêmes majorations seront appliquées -aux mêmes conditions- au cas où l’hôpital aurait une quelconque 
obligation de somme envers le patient. Les mêmes sommes seront dues par l’hôpital en cas d’annulation d’un 
rendez-vous ou d’une hospitalisation dont le patient n’aurait pas été prévenu .  
 
 
 
 
Algemene voorwaarden  
 
De woonplaats of, in voorkomend geval, de verblijfplaats van de patiënt moet worden aangetoond door een 
officieel document uitgaande van een Belgische overheid –en elke wijziging moet via e-mail (facturatie@uvc-
brugmann.be) of per fax (02/477.20.13)- aan het ziekenhuis worden betekend.  
 
De facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien dagen. 
 
De eerste herinnering zal van rechtswege een forfaitaire verhoging van 7 € met zich meebrengen. 
De tweede herinnering, vijftien dagen later, zal als ingebrekestelling gelden en van rechtswege een forfaitaire 
verhoging van 12 € met zich meebrengen. 
Het ziekenhuis behoudt zich vervolgens het recht voor om een forfaitaire verhoging van 15% van het hoofdbedrag 
te vorderen, met een minimum van 25€ en een maximum van 150€. 
 
In het geval van verhindering  vragen wij u om het UVC Brugmann minstens 24 uur voor uw raadpleging of 
ziekenhuisopname te verwittigen. Indien u niet tijdig op 0800/35088 verwittigt, wordt een administratieve 
vergoeding van 200€ voor een standaard- of daghospitalisatie of een dure medische keuring (radiologie, isotopen, 
pneumologie, gastro-enterologie, urologie) en 30€ voor een raadpleging gevraagd.  
 
Dezelfde verhogingen zullen -volgens dezelfde voorwaarden- toegepast worden in geval het ziekenhuis enige 
welkdanige schuld zou hebben ten aanzien van de patiënt. Dezelfde bedragen zullen in geval van annulatie van 
een ziekenhuisopname of van een raadpleging verschuldigd zijn als de patiënt niet gewaarschuwd is.  
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