De heer B. van Gorp
Dorpstraat 228 T
5566 RS Ergenshuizen

Behandeld door
Declaratieservice
telefoon
0900- 02 74 (€ 0,20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)
betreft
kenmerk
Uw aanvraag
CM001/CMW001

datum
01 juli 2018

klantnummer
123456789

Geachte heer van Gorp,
U of uw zorgverlener heeft een aanvraag voor een machtiging naar ons opgestuurd. Deze hebben wij
op 1 juli 2018 ontvangen.
Uw aanvraag is volledig of gedeeltelijk goedgekeurd
U leest hieronder of u recht heeft op een volledige of gedeeltelijke vergoeding.
Aanvraag voor:
Bijzonderheden:

Machtigingsnummer:
Verzekerde:
Geslacht:
Geboortedatum:
BSN:
Bedrag:
Ingangsdatum:
Einddatum:

Verpleging en verzorging
Ingangsdatum indicatie verzorging: …
Einddatum indicatie verzorging: …
Uren per week verzorging formele zorgaanbieder: …
Budgetbedrag verzorging: € …
Ingangsdatum indicatie verpleging: …
Einddatum indicatie verpleging: …
Uren per week verpleging formele zorgaanbieder: …
Budgetbedrag verpleging: € …
1234567
B. van Gorp
Man
01-01-1971
111111152
€ 3333,33
22-02-2017
21-05-2017

U hoeft geen rekening op te sturen
U krijgt maximaal het bedrag vergoed dat hierboven genoemd is. Uw zorgverlener kan de kosten
rechtstreeks bij ons declareren.
VGZ Zorgverzekeraar NV ● statutair gevestigd te Arnhem
KvK 09156723 ● Postbus 25080 ● 5600 RS Eindhoven ● www.vgz.nl
VGZ Zorgverzekeraar NV is onderdeel van Coöperatie VGZ UA

Hoe geeft u een wijziging door?
Wijzigt er iets in uw zorgvraag? Heeft u bijvoorbeeld meer of minder zorg nodig dan eerder is
aangevraagd? Dien dan een volledig nieuwe aanvraag bij ons in. Maak hiervoor gebruik van het
aanvraagformulier wijkverpleging.
Meer informatie in de voorwaarden
U leest meer over de voorwaarden voor wijkverpleging in artikel 12 van de verzekeringsvoorwaarden
van VGZ. Kijk voor al onze voorwaarden op www.vgz.nl/voorwaarden.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Bijvoorbeeld over uw vergoeding? Kijk dan op www.vgz.nl/vergoedingen. Meer
informatie over machtigingen leest u op www.vgz.nl/machtiging.
Met vriendelijke groet,
Zorgverzekeraar VGZ N.V.

Willem A.M. de Jong
Afdelingsmanager Declaratieservice
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