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Waarborgen (1) 
1. Ambulante medische zorgen  (80%) 

Courante medische verstrekkingen die losstaan van een 

ziekenhuisopname o.a.: 

• Doktersraadplegingen 

• kinesitherapie 

• Laboratoriumonderzoeken,… 

VOORWAARDE:  

 voorgeschreven door een arts  

èn  

 opgenomen in de RIZIV nomenclatuur 
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Waarborgen (2) 
2. Farmaceutische producten, orthopedische 

en optische hulpmiddelen (80%) 

• erkende geneesmiddelen en verbanden, afgeleverd door een 

apotheker 

• kosten voor medische prothesen 

• optische en orthopedische hulpmiddelen, zoals: 

 brilglazen en contactlenzen 

 Hoorapparaten 
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Waarborgen (2) 
 

 verbanden, breukbanden en spataderkousen 

 Steunzolen*, gipsschelpen, spalken, lumbostaat en krukken, 

 orthopedische toestellen en kunstledematen 

brilmonturen: maximum 85 EUR per verzekerde per 

verzekeringsjaar 

VOORWAARDE:  

 voorgeschreven door een (oog)arts  

 

*  Geen tussenkomst mag gevraagd worden indien reeds terugbetaald via Covestro.  
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Waarborgen (3) 
3. Tandzorgen en tandprothesen (80%) 

• 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 

VOORWAARDE:  

 voorgeschreven door een (tand)arts  

 
8 March 30, 2018 



Waarborgen (4) 
4. Paramedische behandelingen (50%) 

• 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 
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Waarborgen (5) 
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). 
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Terugbetalingsvoorwaarden 
Terugbetaling @ 80% (na aftrek van eventuele wettelijke tussenkomst) :  

• Ambulante medische zorgen  

• Farmaceutische producten, orthopedische en optische 

hulpmiddelen  

• Tandzorgen en tandprothesen 

Terugbetaling @ 50% (na aftrek van eventuele wettelijke tussenkomst) : 

Paramedische behandelingen 
 

 Globaal plafond: 1.250 EUR per verzekerde per 

verzekeringsjaar 

 Vrijstelling: 75  EUR per verzekerde per verzekeringsjaar 
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Wie sluit aan? 

 

Werknemer 

 

Partner 

 

Kinderen 
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Werknemer? 

 

Elk actief personeelslid 

 

Elk personeelslid in SWT of vrijstelling vanaf 1/1/2018 
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Partner? 

 

de echtgeno(o)t(e) 

 

de samenwonende partner van de hoofdverzekerde 
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Kinderen? 

 

de kinderen van de werknemer, 

• jonger dan 25 jaar,  

• die kinderbijslaggerechtigd zijn,  

• fiscaal ten laste zijn in de personenbelasting.  

 

 

(idem als hospitalisatieverzekering en privé ongevallenverzekering) 
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Kinderen?  NIEUW* 
de kinderen van de partner van de werknemer,  

• jonger dan 25 jaar,  

• die kinderbijslaggerechtigd zijn,  

• fiscaal ten laste zijn in de personenbelasting, 

• die gedomicilieerd zijn op het adres van de 

werknemer  

(te staven aan de hand van een attest van 

gezinssamenstelling afgegeven door het 

gemeentebestuur)  (via HR, Greet Lambaerts) 

* zullen ook aangesloten worden bij de hospitalisatieverzekering  

en privé-ongevallenverzekering 
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Wie betaalt de premie ? 
 

Werknemer     

 

Partner    COVESTRO NV 

 

Kinderen     

30 maart 2018 17 



Hoe kosten indienen? 

online kostenformulier  

(via de snelle link “Indienen medische kosten” op 

www.vanbreda.be of via Doccle) 

 

e-mail: covestro@vanbreda.be 

 

Post:  

 Vanbreda Risk & Benefits 

 Health Care Claims 

 Postbus 34 

 2140 Antwerpen 
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Welke documenten 

bezorg ik aan Vanbreda? 
Ambulante prestaties en raadplegingen (specialist, kinesist, 

onderzoek, …):  

bezorg de kwijtschriften van de mutualiteit samen met het 

bewijs van de werkelijk betaalde erelonen en de volledige, 

gedetailleerde facturen. 

 

Farmaceutische kosten: 

laat de BVAC-attesten afprinten door uw apotheker en bezorg 

ze aan Vanbreda 

 

Wanneer?   Hele jaar door 
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Hoe verloopt mijn 

terugbetaling? 
 

Voor elke inzending berekent Vanbreda de tussenkomst 

volgens de waarborgen van uw plan.  

 

U ontvangt een afrekeningsnota van deze berekening. 
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Tips & tricks 
• Groepeer uw kosten en dien ze regelmatig in, bijvoorbeeld één 

keer per kwartaal 

• Neem een kopie van uw opgestuurde kosten. Wanneer u deze 

inscant, moet u de originele stukken gedurende een jaar 

bewaren. 

• Zorg steeds voor een goed leesbare scan van de documenten 

in pdf-formaat. 

• Stuur uw documenten niet via een extern platform door 

(bijvoorbeeld OneDrive, Dropbox). Omwille van veiligheidsredenen 

kan Vanbreda geen documenten downloaden via een externe link. 
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Next steps 

• In maart 2018: informatie via brief + via HR//online  

• Kosten indienen kan vanaf 01/04/2018! 

• Welke kosten? Alle kosten vanaf 01/01/2018 (retro-actief) 

• Partner en kinderen partner doorgeven aan HR via Greet 

Lambaerts (greet.lambaerts@covestro.com), vóór 

30/04/2018.   

(voor aansluitingen na 30/04/2018 geldt geen retro-actieve 

aansluiting per 01/01/2018 bij ambulante verzekering) 

• Opgelet: Kosten mogen slechts 1 x ingediend worden voor 

terugbetaling bij een verzekering.  Bij het dubbel indienen is 

er sprake van fraude.  
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Contactgegevens HR 
Vragen mbt verzekeringen: 

- Hospitalisatieverzekering (Vanbreda) 

- Verzekering Ambulante zorgen (Vanbreda) 

- Privé ongevallenverzekering (AG Insurance) 

- Groepsverzekering (AG Insurance) 

- Invaliditeitsverzekering (AG Insurance) 

- Arbeidsongevallenverzekering (AG Insurance) 
 

Contacteer:: 

 Greet Lambaerts: 03/540.39.76, greet.lambaerts@covestro.com 

 Michael Asma: 03/540.36.51, michael.asma@covestro.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

23 



March 30, 2018 24 

Vragen Ambulant plan? 
 



Waarom kiezen 
voor MyVanbreda? 



Ons online platform met persoonlijke 
touch 

biedt professionele expertise binnen 
handbereik. 

 
24/24 gratis bereikbaar 

 
-Autoverzekering 

-Familiale verzekering 
-Brandverzekering 
-Fietsverzekering 

 
www.myvanbreda.be • werkgeverscode COVESTRO 



 tot 40% besparen in enkele 

minuten 

 100% onafhankelijk, 100% online 

 MyVanbreda doet het werk voor 

jou 

 24/24 gratis bereikbaar 

www.myvanbreda.be • werkgeverscode COVESTRO 



Wat nu? Simpel! 

1. Surf naar www.myvanbreda.be 

2. Maak een account aan met jouw 

‘werkgeverscode’ COVESTRO 

3. Bereken jouw premie in enkele minuten 

 



W • www.myvanbreda.be 

E • info@myvanbreda.be 

T • 0800 20 292 

 



Thank you! 
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