Voetbalsportclub FC Blaasveld vzw
Terrein FC Blaasveld:
Broekstraat 159
2830 Blaasveld

Gerechtigd correspondent:
Lauwers Marc
Driebunderweg 6

BTW :BE 0413.262.560
KBC :BE81 7332 0504 7724

2830 Blaasveld
03/886.00.20
0486/38.04.13

http://www.fcblaasveld.be

03/344.66.67

NOTA VOOR DE SPELERS EN / OF OUDERS BIJ EEN SPORTONGEVAL

Gelieve bij een ongeval volgende punten nauwkeurig op te volgen :
1. Laat het medisch getuigschrift (achterzijde aangifteformulier) onmiddellijk invullen door de
behandelende geneesheer of op de spoeddienst.
2. Kijk na of de geneesheer punt 4 heeft ingevuld. Indien dit niet is ingevuld, zullen later nooit onkosten
van specialist, kinesist of radioloog terugbetaald worden.
3. Vul zelf geen gegevens in op het aangifteformulier. Dit wordt ingevuld door de secretaris.
Bezorg hem hiervoor volgende info:
 Een kleefbriefje van de mutualiteit .
 Het rekeningnummer waarop de tussenkomst mag gestort worden.
 Gegevens van uw werkgever, uw beroep.
 Korte omschrijving van de omstandigheden van het ongeval.
4. Bezorg deze documenten zo snel mogelijk aan de secretaris.
(aangifte moet ten laatste 21 kalenderdagen na het ongeval op de voetbalbond zijn )
5. Alle honoraria dienen rechtstreeks met de behandelende geneesheer of andere zorgenverstrekkers te
worden geregeld.
6. Nadat de KBVB kennis heeft genomen van het ongeval zal zij U een dossiernummer toekennen.
U zal van de secretaris een nieuw (gekleurd) formulier ontvangen dat u door uw behandelende
geneesheer dient te laten invullen bij volledig herstel.
7. U bezorgt het ingevulde gekleurd formulier samen met alle onkostennota’s bij de secretaris.
 Bij opname in een ziekenhuis dient U de originele factuur (geen stortingsbulletin) bij te voegen.
 Voor apothekersonkosten vraagt u aan uw apotheker een ontvangstbewijs
(Attest van vergoedbare farmaceutische verstrekkingen in het kader van een bijkomende
verzekering –mod.702N)
 Originele afrekeningen van uw mutualiteit, waarop uitsluitend de geneeskundige
verstrekkingen vermeld staan die verband houden met het ongeval. (Kwijtschrift
geneeskundige verstrekking)
8. Na goedkeuring van het dossier door de voetbalbond zal het terugbetaalde bedrag door FC-Blaasveld
op uw rekening gestort worden.
LET OP.
 De terugbetaalde vergoeding beperkt zich tot het verschil tussen het wettelijk barema en de
tussenkomst van de mutualiteit. Indien u zelf kiest voor opname in één of tweepersoonskamer zijn
zowel de kamersupplement als het verhoogd ereloon van de geneesheer ten uwe laste.
 Er wordt slechts voor 50% tussengekomen in de supplementen (farmaceutische en
parafarmaceutische producten) bij ziekenhuisopname
 Ziekenvervoer wordt voor 50% ten laste genomen met een maximum van € 125.
 Bij minder dan 15 dagen sportinactiviteit(verschil tussen datum ongeval en volledig herstel) worden
GEEN kinesitherapeutische onkosten vergoed.
 Er is geen tegemoetkoming in producten niet vergoed door de ZIV. Zoals taping, huur krukken, enz.

