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    *BRA025* 
 
Diverse kosten en supplementen 
 
 

Individuele kamer (revalidatie)        40.00 €/D 
Individuele kamer (geriatrie/psychiatrie)       80.00 €/D 
Individuele kamer (heelkunde-geneeskunde-kraamkliniek)    115.00 €/D 
Individuele kamer (kraamkliniek)       130.00 €/D 
Individuele kamer (U32)         150.00 €/D 
Grote individuele kamer (U32 – Kraamkliniek)      170.00 €/D 
Bed voor de begeleider : 22 €/dag 
 

□ Ik wens een extra bed voor een begeleider voor de gehele opnameperiode 
 
In een één persoonskamer kunnen bepaalde artsen me ereloonsupplementen aanrekenen die oplopen tot 
300% van het RIZIV tarief 
 

Diverse kosten 

□ Ontbijt          4.85 € 

□ Middagmaal          9.70 €  

□ Avondmaal          7.50 € 
 
Telefoon 
Om gesprekken mogelijk te maken, wordt een forfait per week aangerekend. Deze forfait bevat 60 min aan uitgaande 
gesprekken. Het is enkel mogelijk nationale zonale nummers aan standaard tarief te bellen- dus met uitsluiting van 070 en 
0900. Inkomende gesprekken zijn ongelimiteerd in deze forfait. 
Dag 1 - Dag 7 : 13,50 €/week 
Dag 8 - Dag 14 : 6,80 €/week 
 
Elke bijkomende week hierop volgend wordt gefactureerd aan het tarief van Dag 8 - Dag 14. 

□ Ik wens telefoon voor de gehele opnameperiode 
 

Televisie 
De kosten voor de huur van een televisietoestel bedragen : 
2 Persoonskamer : van 1 tot 30 dagen : 5 €/D  +31 dagen : 2 €/D  
1 Persoonskamer : Gratis 
 
Headset  6,80 euro (eenmalige kost) 
Wifi Gratis 
 
Een waarborg van 30 euro zal gevraagd worden voor de afstandsbediening bij elk kamertype- en dit in de vorm van een voorschot op uw 
factuur. Indien u voor het einde van uw hospitalisatie de afstandsbediening niet terugbrengt –of in slechte staat terugbrengt- dan verliest 
u de waarborg. 

□ Ik wens televisie voor de gehele opnameperiode 

□ Ik wens een headset 
 
Datum :  ..  / .. / ….  Handtekening van de patiënt :  

IDENTIFICATIE VAN DE PATIENT OF 
ZIEKENFONDSSTROOKJE 


