
 

     

PRIJZEN 2021 

    
    

Een herstelverblijf is mogelijk gedurende maximaal 60 aanéénsluitende dagen per pathologie. 

    
    

Prijzen(1) herstel 2021 
éénpersoonskamer tweepersoonskamer 

per dag 
voorschot 

14d 
per dag 

voorschot 
14d 

De prijs per nacht in Zorgverblijf Hooidonk is: 
€ 

120,31 
€ 1.685,00 

€ 
106,51 

€ 1.495,00 

Een lid van de CM betaalt hiervan echter een deel. 
Gelieve hiervoor onderstaande tabel te gebruiken. 

 

Ik ben 
herstellende, cm-

lid en heb een 
akkoord. 

Ik heb 
recht 
op VT 

Ik heb de bijkomende 
hospitalisatieverzekering  

CM-Hospitaalplan. 

Indien u uw factuur binnenbrengt bij uw CM-
ziekenfonds, hebt u recht op een terugbetaling 

van 50% van de dagprijs (max. 30 
dagen/kalenderjaar). Het supplement van een 
éénpersoonskamer wordt niet terugbetaald. 

 

Ik heb de bijkomende verzekering 
niet.                                                        

€ 43,80 € 615,00 € 30,00 € 420,00  

Ik heb 
geen 
recht 
op VT 

Ik heb de bijkomende 
hospitalisatieverzekering  

CM-Hospitaalplan. 

Indien u uw factuur binnenbrengt bij uw CM-
ziekenfonds, hebt u recht op een terugbetaling 

van 50% van de dagprijs (max. 30 
dagen/kalenderjaar). Het supplement van een 
éénpersoonskamer wordt niet terugbetaald. 

 

Ik heb de bijkomende verzekering 
niet.                                                        

€ 75,80 € 1.065,00 € 62,00 € 870,00  

Ik ben de 
gezonde 

begeleider van 
een herstellende. 

Ik ben CM-lid - - € 60,10 € 845,00  

Ik ben lid van een ander ziekenfonds - - € 70,10 € 985,00  

         

(1) Deze prijzen zijn per persoon en dekken het verblijf, de verpleegkundige verzorging en drie maaltijden per dag.  

 Ze omvatten het volgende niet: doktersbezoeken, kinesitherapie, medicatie en verbanden.  

         

"Ik heb recht op VT" = verhoogde tegemoetkoming:  

De verzekerbaarheidscode op uw gele klever eindigt met "1". Bijvoorbeeld: 131/131  
  

"Ik heb geen recht op VT": De verzekerbaarheidscode op uw gele klever eindigt met "0". Bijvoorbeeld: 130/130  

  

Prijzen kortverblijf 2021 
éénpersoonskamer*  

per dag  

De prijs per nacht in Zorgverblijf Hooidonk is: € 70,60  

Met de factuur, genieten CM-leden een tussenkomst van 15€ per dag en dit voor max. 28 dagen per jaar.  

(*) Kortverblijf wordt standaard aangeboden op een éénpersoonskamer.    
 

Tweepersoonskamers zijn voorbehouden voor duo's.     
 

 


