
datum:
20 maart 2017
brieftype en volgnummer:
CN0022/20173
klantnummer:
123456789

De heer A.B. Jansen 
Notaweg 1
1234 AB  NIJMEGEN

Zorgkostenfactuur
U ontvangt:  € 50,00
Binnen een week wordt dit bedrag bijgeschreven op
uw rekening.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze factuur of speci� catie?
U kunt 24 uur per dag inloggen op mijn.bewuzt.nl voor bijvoorbeeld meer details over uw
zorgkosten en de actuele stand van het eigen risico. Of bel de klantenservice op
0900- 749 04 99 (€ 0,90 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten). Wij zijn bereikbaar op
werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

VGZ Zorgverzekeraar NV •  statutair gevestigd te Arnhem
KvK 09156723 • Postbus 25030 • 5600 RS Eindhoven • www.vgz.nl

VGZ Zorgverzekeraar NV is onderdeel van Coöperatie VGZ UA

De zorgkostenfactuur vervangt het vergoedingenoverzicht dat u gewend bent te krijgen na 
een declaratie. Moet u een bedrag betalen? Of krijgt u juist geld terug? U ziet het hierboven 
in één oogopslag. Op de volgende pagina(‘s) volgt de uitleg. Meer informatie over de zorg-
kostenfactuur vindt u op www.bewuzt.nl/zorgkostenfactuur. Wilt u een declaratie indienen? 
Kijk dan op www.bewuzt.nl/declareren. 

Het bedrag dat u terugkrijgt 
of moet betalen. 

Moet u iets betalen? 
Dan leest u hier hoe u 
dit kunt doen.



Jaar Beginstand eigen risico Vorige stand         Af deze factuur Huidige stand eigen risisco

Volgnummer 2017 1, blad 2 van 2

Van uw zorgaanbieder hebben wij de volgende nota ontvangen.

Notabedrag Nota Declaratie Datum Zorgaanbieder Zorgsoort

€  200,00 12345

Wij vergoeden hiervan € 150,00 aan u.

987654 01-01-2017 Opticiën ‘t Oogje Hulpmiddelen

A.B. Jansen Geboortedatum: 01-01-1980 Klantnummer: 123456789

Bedrag Niet vergoed Eigen risico Hiervoor geldt een maximum vergoeding. U 
hebt het maximum al ontvangen of bereikt
met deze declaratie. U krijgt daarom geen of 
een gedeeltelijke vergoeding.

€ 200,00 € 50,00  € 0,00

Te ontvangen

 € 150,00

Van uw zorgaanbieder hebben wij de volgende nota ontvangen.

Notabedrag Nota Declaratie Datum Zorgaanbieder Zorgsoort

€  400,00 67890

Wij hebben € 400,00 betaald aan de zorgaanbieder. Hiervan valt € 100,00 onder het eigen risico. U moet 
€ 100,00 betalen aan ons.

987654 10-11-2016 Academisch Ziekenhuis Hulp door medisch 
specialisten

A.B. Jansen Geboortedatum: 01-01-1980 Klantnummer: 123456789

Bedrag Niet vergoed Eigen risico

€ 400,00 € 0,00  € 100,00

Te betalen

 € 100,00

Totaal kosten zorgverbruik

Te betalen

€ 100,00

Te ontvangen

€ 150,00

Te betalen

€ 100,00

2017

Te ontvangen

€ 150,00

Te ontvangen

€ 50,00

Te betalen zorg A.B. Jansen

Vergoede zorg A.B. Jansen

Subtotaal

De gevolgen voor het eigen risico van A.B. Jansen  Geboortedatum: 01-01-1980
Klantnummer: 123456789

€ 385,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00

Volgens de privacywetgeving mogen wij u via dit overzicht geen uitgebreide omschrijving geven van de 
zorgkosten. Bent u bijvoorbeeld naar de apotheek geweest? Dan mogen wij bij Zorgsoort wel de omschrijving 
‘Farmacie’ vermelden, maar niet om welke medicijnen of hulpmiddelen het gaat. De speci� eke omschrijving 
wordt per persoon weergegeven in de beveiligde ‘Mijn Omgeving’. In mijn.bewuzt.nl kan iedere verzekerde 
met een DigiD inloggen voor speci� eke informatie over de zorgkosten.

Kijk op mijn.bewuzt.nl voor de actuele stand van het eigen risico.

Hier ziet u wie de nota
heeft ingediend.

Totaaloverzicht van de 
nota’s die op deze zorg-
kostenfactuur staan.

Heeft uw zorgaanbieder de 
nota ingediend? Dan staat 
hier informatie over privacy.

Is de stand van uw eigen 
risico veranderd? Dan 
vindt u hier informatie 
over uw eigen risico.

Informatie over de vergoe-
ding en wat u eventueel 
zelf nog moet betalen.

Uitleg waarom de kosten 
niet (volledig) vergoed zijn. 

Datum waarop u de zorg  
gehad hebt. Ziekenhuiszorg 
of GGZ-zorg: datum door-
verwijzing of eerste bezoek. 
Laboratoriumonderzoek: 
datum waarop het  
materiaal is onderzocht.

Van u hebben wij de volgende nota ontvangen.


