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Prijsraming 
 

424023 – NORMALE OF INGEWIKKELDE VERLOSSING 
 

Mutualiteit – 3 Ligdagen – Gewoon verzekerd  
 

Kamertype: Meerpersoonskamer Éénpersoonskamer 

1. Verblijfskosten 

 Kamersupplement 1 PK 

€ 76.98   € 76.98 
€ 138.00 

2. Forfaitair aangerekende kosten € 31.90 € 31.90 

3. Apotheek - geneesm., implantaten, ... € 40.00 € 40.00 

4. Honoraria van zorgverleners 

 Ereloonsupplement 1 PK 

€ 26.00 € 26.00 
€ 900 

5. Andere leveringen €0 €0 

6. Ziekenvervoer €0 €0 

7. Diverse kosten (drank, verbanden,...) € 50.00 € 50.00 

8. BTW €0 €0 

TOTAAL € 224.88 € 1262.88 

 
Mutualiteit – 3 Ligdagen - Verhoogde tegemoetkoming  

 
Kamertype: Meerpersoonskamer Éénpersoonskamer  

1. Verblijfskosten 

 Kamersupplement 1 PK 

€ 17.67 € 17.67 
€ 138 

2. Forfaitair aangerekende kosten € 3.84 € 3.84 

3. Apotheek - geneesm., implantaten, ... € 40 € 40 

4. Honoraria van zorgverleners 

 Ereloonsupplement 1 PK 

€ 6.00 € 6.00 
€ 900 

5. Andere leveringen €0 €0 

6. Ziekenvervoer €0 €0 

7. Diverse kosten (drank, verbanden,...) € 50.00 € 50.00 

8. BTW €0 €0 

TOTAAL € 117,51 € 1155,51 

 
Zonder mutualiteit – 3 Ligdagen  

 
Kamertype: Meerpersoonskamer Éénpersoonskamer  

1. Verblijfskosten 

 Kamersupplement 1 PK 

€1603 €1603  
€138  

2. Forfaitair aangerekende kosten €269.13  €269.13 

3. Apotheek - geneesm., implantaten, ... €40 €40 

4. Honoraria van zorgverleners 

 Ereloonsupplement 1 960PK 

€930 
 

  €930 
  €900  

5. Andere leveringen € 0 € 0 

6. Ziekenvervoer € 0 € 0 

7. Diverse kosten (drank, verbanden,...) €50.00 €50.00 

8. BTW € 0 € 0 

TOTAAL € 2892.13  € 3930,13  
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Gelieve er rekening mee te houden dat dit om een raming (gemiddelde kostprijs) gaat. De uiteindelijke factuur kan 
afwijken van de gemaakte raming en is bijgevolg niet bindend. De prijzen zijn onderhevig aan tariefwijzigingen opgelegd 
door de overheid. Bepaalde niet-medische kosten (telefonie, rooming-in, parkingkosten, ...) zijn niet inbegrepen in de 
prijsraming. Eventuele extra onderzoeken (zoals bv. labo, pathologie, radiologie, … ), extra overnachtingen of extra 
geneesmiddelen/gebruiksmaterialen veranderen de totale prijs. 

In de gemaakte prijsraming werd geen rekening gehouden met onderzoeken vooraf of nadien. 
 

Hoewel wij steeds bijgewerkte en correcte informatieverlening nastreven, is een fout niet altijd uit te sluiten. Eventuele 
onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen zo snel mogelijk worden rechtgezet.  

 
 
Bij extra vragen of onduidelijkheden kan u steeds contact opnemen. 
 
Onze dienst is telefonisch bereikbaar van ma-vr 8h-12h op het nummer 051/33.46.35 
U kan ook steeds mailen naar infofacturatie@sjki.be. 
 

 


