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Tegemoetkoming Pedicure
VERKLARING OP EREWOORD
van toepassing sinds 01/04/2016

In te vullen door de dokter

Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaart dat volgende rechthebbende (naam & voornaam):
..........................................................................................................................

kleefvignet ziekenfonds aanbrengen

 lijdt aan een pathologie aan de voet(en), waarvoor professionele verzorging aangewezen is
 lijdt aan een andere pathologie die de verzorging van de eigen voeten sterk bemoeilijkt
stempel dokter			

		

handtekening en datum

Ondergetekende, ................................................................... (voornaam, naam pedicure) verklaart de verstrekking

In te vullen door de pedicure

te hebben uitgevoerd bij ................................................................... (voornaam, naam patiënt).

kleefvignet ziekenfonds aanbrengen

datum verstrekking

door lid betaald bedrag

erkenningsnummer,
stempel en/of handtekening pedicure

De Socialistische Mutualiteiten en Bond Moyson verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990)
te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de
gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht
aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Stuur je verzoek naar
privacy.309@bondmoyson.be of Functionaris voor gegevensbescherming, Pres. Kennedypark 2, 8500 Kortrijk. Meer informatie vind je op www.bondmoyson.be/privacy.

loketcode AV 855

Statutaire bepalingen dienst pedicure
De dienst pedicure voorziet een terugbetaling van 6 euro per pedicurebeurt met een maximum van 2 beurten per kalenderjaar.
Voorwaarde:
• De behandelingen moeten verstrekt zijn door gediplomeerde pedicures.
• De behandeling moet gebeuren op voorschrift van de arts.
Welke pedicures komen in aanmerking?
Enkel gediplomeerde pedicures en podologen komen in aanmerking op voorwaarde dat zij een schriftelijke aanvraag indienen bij de
administratieve directie van het ziekenfonds, vergezeld van de volgende documenten:
• een kopie van het getuigschrift van de gevolgde opleiding
• het handelsregisternummer of het BTW-nummer

