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Plan ambulante zorgen Covestro NV 
Samenvatting (vanaf 01/01/2020) 
 
 
 

WAT ZIJN DE AANSLUITINGSVOORWAARDEN? 

 

Als actief personeelslid bent u automatisch  aangesloten bij dit nieuwe plan. Ook uw 
gezinsleden worden automatisch  aangesloten indien deze gekend zijn bij Covestro. Vergeet 
niet om uw gezinssituatie te controleren en indien nodig wijzigingen door te geven aan de 

personeelsdienst. 
 
Onder gezinsleden (bijverzekerden) verstaan we:  
 

a) Partners: 
 de echtgeno(o)t(e); 

 de samenwonende partner van de hoofdverzekerde zonder familiale banden. 
 

b) Kinderen: 
 de kinderen van de werknemer, jonger dan 25 jaar, die kinderbijslaggerechtigd zijn en 

fiscaal ten laste zijn in de personenbelasting.  

 de kinderen van de partner van de werknemer, jonger dan 25 jaar, die 
kinderbijslaggerechtigd zijn en die gedomicilieerd zijn op het adres van de werknemer. 

(te staven aan de hand van een attest van gezinssamenstelling afgegeven door het 
gemeentebestuur) 
 

 

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE? 

 
De premie voor u en uw gezinsleden wordt volledig betaald door Covestro. 
 
 

WELKE KOSTEN WORDEN TERUGBETAALD? 

 

1. Terugbetaling van ambulante geneeskundige zorg 

Dit plan betaalt de kosten terug voor courante medische verstrekkingen die los staan van 

een ziekenhuisopname. Het gaat bijvoorbeeld om doktersraadplegingen, kinesitherapie, 

laboratoriumonderzoeken en medische beeldvorming. 

Ambulante medische zorgen die werden voorgeschreven door een arts en die zijn 

opgenomen in de RIZIV nomenclatuur zullen na de aftrek van de eventuele wettelijke 

tussenkomst, aan 80% terugbetaald worden. 

 

2. Terugbetaling van farmaceutische producten en orthopedische en optische 

hulpmiddelen 

Dit plan betaalt geneesmiddelen, verbanden, orthopedisch materiaal, auditieve en optische 

hulpmiddelen terug. 

Werden de geneesmiddelen of hulpmiddelen voorgeschreven door een arts? Dan 

betaalt dit plan, na de aftrek van de eventuele wettelijke tussenkomst, 80% van de 

kosten terug voor: 
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 erkende geneesmiddelen en verbanden, afgeleverd door een apotheker; 

 kosten voor medische prothesen; 

 optische en orthopedische hulpmiddelen, zoals: 

o brilglazen en contactlenzen; 

o hoorapparaten; 

o verbanden, breukbanden en spataderkousen; 

o steunzolen, gipsschelpen, spalken, lumbostaat en krukken; 

o orthopedische toestellen en kunstledematen. 

Dit plan betaalt ook de kosten voor brilmonturen terug tot een maximum van 85 euro per 

verzekerde en per verzekeringsjaar. 

 

3. Terugbetaling van tandzorgen en tandprothesen 

Dit plan komt tussen bij verzorging en behandeling van tanden en mond. 

Schreef een (tand)arts een mond- of tandbehandeling voor? Dan betaalt dit plan, 

na de aftrek van de eventuele wettelijke tussenkomst, 80% terug van: 

 de kosten van tandheelkundige behandelingen, zoals tandartsconsultatie, 

 tandradiografie, preventieve behandelingen, tandextracties en onderhoud van 

de tanden; 

 behandelingskosten en kosten van orthodontische apparaten; 

 kosten van tandprothesen, inclusief bruggen, kronen en implantaten. 

 

4. Paramedische behandelingen 

Dit plan betaalt, na de aftrek van de eventuele wettelijke tussenkomst volgende kosten 

aan 50% terug: 

 de consultaties bij een psycholoog, diëtist, logopedist en podoloog; 

 de consultaties bij een homeopaat, chiropractor, osteopaat en acupuncturist, voor 

zover deze geneeswijzen worden toegepast door een erkend geneesheer of 

kinesitherapeut; 

 de homeopathische geneesmiddelen. 

 

5. Waarborgen in het buitenland 

Dit plan geldt ook buiten België. Alle kosten die worden gemaakt in het buitenland, en die 

vallen onder de hierboven beschreven voorwaarden, betaalt deze verzekering terug (na 

aftrek van de wettelijke tussenkomst). 

 

 

HOEVEEL BEDRAAGT DE TUSSENKOMST? 

 

 Voor de waarborgen “ambulante geneeskundige zorg”, “farmaceutische producten, 

orthopedische en optische hulpmiddelen”, “tandzorgen en tandprothesen” bedraagt 

het terugbetalingspercentage 80%.  

 Het terugbetalingspercentage voor de “paramedische behandelingen” bedraagt 50%. 

 

 De terugbetalingen in dit ambulante plan zijn beperkt tot een globaal plafond van 

2.500 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar. 
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IS ER EEN VRIJSTELLING? 

 

Het bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde – de vrijstelling  of franchise – wordt één 

keer aangerekend per verzekerde en per verzekeringsjaar. De vrijstelling bedraagt 30 EUR. 

 

 

HOE KOSTEN INDIENEN? 

 

Kosten stuurt u bij voorkeur naar Vanbreda via het online kostenformulier (via de snelle link 

“Indienen medische kosten” op www.vanbreda.be of via Doccle). U vindt de volledige 

“schadeprocedure” voor een snelle en eenvoudige terugbetaling van uw kosten op 

Service4you.  

Overzichten van de mutualiteit dienen steeds (max.) kwartaalgegevens te bevatten.   

Farmaceutische kosten komen enkel in aanmerking voor terugbetaling op basis van een 

BVAC attest. Overzichten van de apotheker worden niet aanvaard. 

 

Tips:  

 Dien je kosten direct en digitaal in per gezinslid, zo verloopt de terugbetaling sneller en 

is je afrekening overzichtelijker: 

o Bezorg altijd een goed leesbare scan van de volledige factuur. 

o De originele documenten moet je vervolgens 1 jaar bijhouden. 

 Gebruik de AssurPharma-barcode via de Vanbreda App voor apothekerskosten, zo dien 

je deze automatisch in en word je sneller terugbetaald. 

 

CONTACTGEGEVENS  

 

Informatie omtrent Telefoonnummer E-mail / postadres 

 
Ambulant plan 
 

03 217 62 29 
 

covestro@vanbreda.be 
 

     

 
Indienen kosten  

 
 Via de Vanbreda App 

 Online kostenformulier (via de snelle 

link “Indienen medische kosten” op 

www.vanbreda.be of via Doccle). 

 Via het e-mailadres 

covestro@vanbreda.be 

 Per post stuurt u uw kosten samen 

met het kostenformulier (*) naar: 

Vanbreda Risk & Benefits 
Health Care Claims 

Postbus 34, 2140 Antwerpen 

 

(*) u ontvangt een exemplaar van het kostenformulier na aanvraag bij Vanbreda Risk & Benefits.Bij 
iedere afrekening wordt er een nieuw kostenformulier toegestuurd. 

http://www.vanbreda.be/
https://www.vanbreda.be/nl/kostenformulier-hospitalisatie-ambulante-kosten/
http://www.vanbreda.be/

