KOSTPRIJS HOSPITALISATIE

Hoeveel kost een hospitalisatie mij per maand?
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de richtprijzen op maandbasis*, het zijn afgeronde
bedragen die ongeveer de orde van grootte van een maandfactuur* weergeven.
Statuut verzekerbaarheid

1e
maand

2e
maand

3e
maand

Verhoogde tegemoetkoming

€ 226,-

€ 226,-

€ 226,-

€ 226,-

€ 226,-

€ 226,-

Kinderen ten laste.
Langdurig werklozen en hun
personen ten laste.

€ 418,-

€ 349,-

€ 302,-

€ 302,-

€ 277,-

€ 247,-

Gerechtigden met hun
personen ten laste of met
alimentatieplicht en hun
personen ten laste (andere
dan hun kinderen)

€ 752,-

€ 683,-

€ 636,-

€ 302,-

€ 277,-

€ 247,-

Alle andere gerechtigden
zonder personen ten laste

€ 752,-

€ 683,-

€ 636,-

€ 636,-

€ 610,-

€ 580,-

*
In
1.
2.
3.

4e t/m 6e 7e t/m 12e 2e t/m 5e
maand
maand
jaar

maand van 30 dagen
deze richtprijzen is verrekend :
Persoonlijk aandeel in de ligdagprijs (verblijfskosten)
Honoraria artsen voor toezicht in psychiatrische diensten
Bijkomende forfaits

In deze richtprijzen is niet verrekend :
Andere persoonlijke kosten (indien van toepassing).
Bij opname wordt u ingeschreven op een A-statuut. Na ±6 weken hospitalisatie zal u wijzigen naar
een T-statuut. Deze wijziging kan invloed hebben op de tussenkomst van uw
hospitalisatieverzekering.
Er worden geen kamersupplementen of ereloonsupplementen aangerekend.
Alle psychiaters zijn geconventioneerd.
Voor meer exacte kostprijsberekening kan u terecht bij de dienst maatschappelijk werk
van de afdeling of bij de dienst facturatie
(tel: 015 30 45 20 – email: upcd.facturatie@emmaus.be).
Prijzen geldig op 01/01/2022.

P5012-1122

Factuurvoorwaarden
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Deze factuur is betaalbaar binnen de 15 dagen d.m.v. bijgevoegd overschrijvingsformulier. Deze
factuur moet tijdig betaald worden door de patiënt zelfs indien er een hospitalisatieverzekering
werd afgesloten.
Eventuele betwistingen dienen schriftelijk en met redenen omkleed binnen dezelfde termijn aan
het ziekenhuis te worden overgemaakt, met vermelding van het factuurnummer.
Bij gebreke aan tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum
van 40 EUR, en met een nalatigheidsintrest van 1 % per maand aan te rekenen vanaf
factuurdatum.
Patiënten welke niet in regel zijn met de ziekteverzekering zullen eveneens bedragen moeten
betalen die door het ziekenhuis aangerekend werden aan die verzekeringsinstelling.
Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
afdeling Mechelen.
Dit ziekenhuis maakt deel uit van de VZW EMMAUS - Maatschappelijke zetel : Edgard Tinellaan
1c - 2800 Mechelen.
Vrijstelling van BTW krachtens WBTW artikel 44§2, 1 °Ondernemingsnummer: 0411515075

