
per dag
voorschot 

14d.
per dag

voorschot 

14d.

€ 93.13 € 1,305.00 € 90.13 € 1,260.00

€ 15.64 € 395.00 € 12.64 € 360.00

€ 28.27 € 395.00 € 25.27 € 360.00

€ 30.64 € 815.00 € 27.64 € 780.00

€ 58.27 € 815.00 € 55.27 € 780.00

- - € 59.75 € 835.00

- - € 69.75 € 975.00

€ 6.00 € 84.00 € 9.00 € 126.00

3. U hebt een bevestiging gekregen van het hersteloord dat uw aanvraag goedgekeurd is.

"Ik heb recht op VT"?

De verzekerbaarheidscode op uw gele klever eindigt met "1"

Voorbeeld 1: 131/131 ->u hebt recht op verhoogde tegemoetkoming

Voorbeeld 2: 130/130 ->u hebt geen recht op verhoogde tegemoetkoming

"Ik heb geen recht op VT"?

De verzekerbaarheidscode op uw gele klever eindigt met "0"

Voor alle betalingen aanvaarden wij: bankkaard, VISA of MAESTRO card.

2. Uw, door een arts getekende aanvraag, werd goedgekeurd door het hersteloord.

Voor een kamer met zicht op het park, betaal ik volgende meerprijs

(2) Tweepersoonskamers zijn exclusief voorbehouden voor koppels. Alleenkomende personen krijgen in ieder geval een 

eenpersoonskamer

(1) In deze prijzen zijn inbegrepen: het verblijf met volpension en de medische zorgen.

 Niet inbegrepen zijn: de doktersbezoeken, de eventuele kinesessies, de geneesmiddelen en pleisters.

(3) Prijs acuut herstelverblijf na hospitalisatie, voor Nederlandstalige CM-leden onder de CM Hospitaalplanvoorwaarden. De derde 

betalende is niet van toepassing: ter plaatse betaalt u vanaf de eerste dag de prijs "acuut na 30 dagen" (u betaald dus het volledige 

voorschot). De tegemoetkoming word u nadien op voorleg van de betaalde factuur door de mutualiteit vergoed.

Ik heb de bijkomende hospitalisatieverzekering CM-

Hospitaalplan (³)

Ik heb de bijkomende verzekering niet.                

(max 60 dagen per verblijf per pathologie)

Wat betekend:

"ik heb een akkoord"?

1. U bent lid van de Christelijke Mutualiteiten en u bent in orde met uw verzekerbarheid.

Indien u aanrecht heeft op verhoogde tegemoetkoming worden de doktersbezoeken en de kinesessies volgens de derde 

betalende aangerekend.

1 persoonskamer 2 persoonskamer
(2)

De prijs per nacht in Spa-Nivezé is:

Een lid van de CM betaald hiervan echter een deel.                                                        

Gelieve hiervoor onderstaande tabel te gebruiken.

Route du Tonnelet 76 - 4900 Spa  Tel. 087-790000  Fax 087-790300  info@niveze.be   www.niveze.be

Prijzen(1) herstel 2019

Ik ben gezonde 

begeleider van 

een herstellende

Ik ben CM-Lid

Ik ben lid van een ander ziekenfonds

Ik ben 

herstellende, CM-

lid en heb een 

akkoord.

Ik heb recht 

op VT

Ik heb de bijkomende hospitalisatieverzekering CM-

Hospitaalplan (³)

Ik heb de bijkomende verzekering niet.                

(max 60 dagen per verblijf per pathologie)

Ik heb geen 

recht op VT


