RICHTLIJNEN IN VERBAND MET EEN VOETBALONGEVAL
Volgende richtlijnen zijn zeer belangrijk om een correcte aangifte en een correcte afhandeling van
het ongeval te bekomen.
Laat dit formulier door de dokter invullen en bezorg het binnen de vijf (5) werkdagen na het
ongeval op het secretariaat:
Moerenhout Hans
Brazilianenstraat 16
2040 Zandvliet
Tel. Privé: 03.569.00.26
GSM: 0457/42.29.66

Steeds een ziekenfondsvignet bijvoegen en uw beroep en
werkgever invullen op de aangifte.
Na een aantal dagen bekom je een formulier van Hans Moerenhout met de vermelding:
Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting. Zodra je terug gaat voetballen, bezorg
je dit attest, ingevuld door de dokter terug aan Hans Moerenhout met vermelding van de datum
waarop je herneemt. Tip: best enkel malen trainen alvorens je te laten afschrijven…
Wanneer u echter effectief terug deelneemt aan wedstrijden moet u wel afgeschreven zijn.
Wanneer je alle rekeningen betaald hebt vraag je aan het ziekenfonds een bewijs van de niet
terugbetaalde kosten. Breng dit binnen op het secretariaat.
Behandelingen door een kinesist dienen per datum ingevuld te worden, vraag dit aan je kiné en
bezorg deze papieren op het secretariaat.
De betaling zal gebeuren aan de hand van het terugbetaalde bedrag van de KBVB.

ZEER BELANGRIJK OM WETEN:
Er geldt een vrijstelling van ongeveer €15,00.
Behandelingen kinesist dienen steeds te worden aangevraagd.
Als het aantal behandelingen op uw aangifte vermeld werd is alles OK,
Anders bezorg je BINNEN DE 24 UUR een kopij van het voorschrift op het secretariaat.

GEEN AANVRAAG KINESIST, GEEN TERUGBETALING.
Synthetisch plaaster wordt niet terugbetaald.
Er is beperkte terugbetaling bij tandletsel, er is GEEN terugbetaling bij optische hulpmiddelen (bril,
lenzen,..). In geval van ziekenhuisopname worden enkel kamers van drie (3) personen of meer
terugbetaald.
ERELONEN van behandelende artsen worden niet terugbetaald.
Het solidariteitsfonds dekt GEEN LOONVERLIES.
U bent natuurlijk vrij om een persoonlijke bijkomende verzekering af te sluiten daar het
solidariteitsfonds alleen terugbetaalt volgens de officiële ziekenfondstarieven.

TOT BESLUIT:

Zorg ervoor dat bij een voetbalongeval alles administratief in orde is, en
aarzel niet om contact op te nemen met de secretaris bij eventuele vragen.
Tip: Druk de ongevalsaangifte af via de website van Zandvliet Sport en leg ze in uw wagen zodat u ze steeds
bij de hand hebt. Het formulier is ook te verkrijgen op het secretariaat of in het chalet.

