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Mevrouw F.F. van der Sluis - Wieten

Cornelis Dopperlaan 9

6952 CA  DIEREN

datum:

2 februari 2017

brieftype en volgnummer:

CN0022/20171

klantnummer:

4662665400

VGZ Zorgverzekeraar NV l statutair gevestigd te Arnhem

KvK 09156723 l Postbus 25030 l 5600 RS  Eindhoven l www.bewuzt.nl

VGZ Zorgverzekeraar NV is onderdeel van Coöperatie VGZ UA

Zorgkostenfactuur

Door u te betalen: € 22,46
Dit bedrag wordt rond 12 februari 2017 van uw rekening

afgeschreven.

Hebt u vragen of opmerkingen over deze factuur of specificatie?

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 je 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.

Meer weten over de zorgkostenfactuur? Kijk op www.bewuzt.nl/zorgkostenfactuur. Wilt u

een declaratie indienen? Ga dan naar www.bewuzt.nl/declareren.

Wilt u geen papieren post meer van ons ontvangen? Kies voor online post! U krijgt onze

post dan in uw postvak op Mijn Bewuzt. Ga naar www.bewuzt.nl/inloggen en log in met

uw DigiD. Via ‘Mijn instellingen’ kunt u vervolgens kiezen voor online post. U krijgt een

e-mail als er post voor u klaarstaat.



Volgnummer 2017 1, blad 2 van 2

Van uw zorgaanbieder hebben wij de volgende nota ontvangen.

Notabedrag Nota Declaratie Datum Zorgaanbieder Zorgsoort

€ 22,46 52645928 13-01-2017 SHO Groep B.V. Ziekenhuis hulp

Wij hebben € 22,46 betaald aan de zorgaanbieder. Hiervan valt € 22,46 onder het eigen risico. U moet

€ 22,46 betalen aan ons.

F.F. van der Sluis - Wieten geboortedatum: 25-02-1962 klantnummer: 4662665400

Bedrag Niet vergoed Eigen risico Te betalen

€ 22,46 € 0,00 € 22,46 € 22,46

Volgens de privacywetgeving mogen wij u via dit overzicht geen uitgebreide omschrijving geven van de

zorgkosten. Daarom vermelden wij een algemene omschrijving bij de kolom Zorgsoort. De specifieke

omschrijving wordt per persoon weergegeven in de beveiligde ‘Mijn Omgeving’. In mijn.bewuzt.nl kan

iedere verzekerde met een DigiD inloggen voor specifieke informatie over de zorgkosten.

De gevolgen voor het eigen risico van F.F. van der Sluis - Wieten geboortedatum: 25-02-1962

klantnummer: 4662665400.

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

2017 € 385,00 € 385,00 € 22,46 € 362,54

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