
per dag
voorschot 

14d.

€ 121,40 € 1.700,00

€36,50(2) € 515 (2)

€ 36,50 € 515,00

€73,00(2) €1025 (2)

€ 73,00 € 1.025,00

€ 70,10 € 985,00

€ 80,10 € 1.125,00

€ 6,00 € 84,00

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.

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

derde betalende aangerekend.

1 persoonskamer

De prijs per nacht in Spa-Nivezé is:

Een lid van de CM betaalt 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 2022 vanaf 1 juli 2022

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 (2)

Ik heb de bijkomende verzekering niet.                                                            

(max 30 dagen per verblijf per pathologie)

Ik heb geen 

recht op VT

Ik heb de bijkomende hospitalisatieverzekering CM-                      

Hospitaalplan (2)

Ik heb de bijkomende verzekering niet.                                                  

(max 30 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 verzekerbaarheid.

Ik ben gezonde 

begeleider van 

een herstellende

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

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

Geen meerprijs voor een éénpersoonskamer. Tweepersoonskamers zijn exclusief voorbehouden voor koppels. 

Alleenkomende personen krijgen in ieder geval een eenpersoonskamer

(1) Deze prijzen zijn per pesoon en dekken het verblijf, de verpleegkundigeverzorging en drie maaltijden per dag.                           

Ze omvatten volgende niet: doktersbezoeken, kinesitheapie, médicatie en verbanden.
 Niet inbegrepen zijn: de doktersbezoeken, de eventuele kinesessies, de geneesmiddelen en pleisters.

(2) Prijs herstelverblijf na hospitalisatie, voor leden van de Vlaamse CM onder de CM Hospitaalplanvoorwaarden. De derde 

betalende is niet van toepassing: u betaalt volledig aan Spa Nivezé en wordt achteraf terugbetaald door de CM verzekering 

(max 30 dagen per kalenderjaar).


