BESTELBON :
Gelieve de bestelbon in HOOFDLETTERS in te vullen en:
- Per post te versturen naar : RIZIV Getuigschriften, Postbus 30005, 1000 Brussel 1
- Of per fax naar 02/278.55.00
De briefwisseling gebeurt in de taal waarop u zich bij het RIZIV heeft geregistreerd.
De bevestigingsbrief van de bestelling en het overschrijvingsformulier zullen worden verzonden naar uw, door het RIZIV gekende
contactadres.
Je kan nu al online bestellen via http://www.medattest.be: snel, eenvoudig, betrouwbaar en zeer praktisch !
De door u ingevoerde gegevens worden meteen gecontroleerd en u voorkomt interpretatieproblemen die bij handgeschreven formulieren kunnen
opduiken. Op de website heeft u ook meer ruimte om uw persoonlijke gegevens in te vullen. De verwerking van de bestelling begint zodra u online heeft
betaald. Na ontvangst van de betaling, ontvangt u uw bestelling binnen de 9 werkdagen.

1.

REFERTES (verplicht in te vullen)

12222222223
KBO-NUMMER (KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) :
1222222223
RIZIV-NUMMER :

(ENTITEIT DIE DE HONORIA INT)

BELANGRIJK: ZIE INFORMATIE AAN DE ACHTERZIJDE OMTRENT HET KBO-NUMMER EN HET BEPERKT VERKRIJGEN VAN EEN PSEUDONUMMER KBO.

TAAL GETUIGSCHRIFTEN :
NEDERLANDS
CONTACTGEGEVENS (tussen 8.00 en 18.00u)
TELEFOON :
EMAIL :
2.

FRANS

DUITS

1222222223
GSM :
1222222223
12222222222222222222222222223

AFDRUK VAN DE GEGEVENS VAN DE ZORGVERLENER DIE DE GETUIGSCHRIFTEN ZAL UITREIKEN
(OPTIONEEL) PERSONALISATIE ENKEL MOGELIJK OP NAAM VAN DE ZORGVERLENER WAARVAN HET RIZIV-NR VERMELD WORDT ONDER PUNT 1.

DIT RIZIV-NR ZAL EVENEENS WORDEN AFGEDRUKT. ENKEL DEZE ZORGVERLENER MAG DE GEPERSONALISEERDE GETUIGSCHRIFTEN GEBRUIKEN

12222222222222222222222222222222223
12222222222222222222222222222222223
12222222222222222223
NR : 1223 BUS : 123
1223
PLAATS : 1222222222222222222222223

NAAM :
VOORNAAM :
STRAAT :
POSTCODE :
3.

GETUIGSCHRIFTEN

zelfstandigen

(die niet handelen als vennootschap)

(KRUIS 1 OPTIE AAN)
		

instellingen / verenigingen van rechtswege / andere rechtspersonen

GENEESHEER

TANDARTS

KINESITHERAPEUT

DIËTIST

PODOLOOG

VERPLEEGKUNDIGE

LOGOPEDIST
ORTHOPTIST
VROEDVROUW
AANTAL DOZEN (informatie over het maximumaantal per bestelling, zie keerzijde)

123
123
123
4.

X

500 GETUIGSCHRIFTEN OP NAAM (10 boekjes met 50 getuigschriften)

ERGOTHERAPEUT

PRIJS(*) PER DOOS

36,70 € (INCL. BTW)

X

2000 BLANCO GETUIGSCHRIFTEN (éénbanige kettingformulieren)

71,87 € (INCL. BTW)

X

3000 BLANCO GETUIGSCHRIFTEN (driebanige kettingformulieren; voor geneesheren)

86,26 € (INCL. BTW)

VERZAMELGETUIGSCHRIFTEN + OVEREENSTEMMINGSSTROKEN (bestemd voor verzorgingsinstellingen met ondernemingsnr. – zie punt 1)

feitelijke verenigingen ofgroeperingen zonderofficieelondernemingsnummerkunnen , alleen voorde bestelling van verzamelgetuigschriften , een pseudo - ondernemingsnummeraanvragen bijhet contactcentrum ,
op telefoonnummer 02/274.09.34 en mits naleving van de wettelijke verplichtingen - meer bepaald op boekhoudkundig en fiscaalvlak – die zijn verbonden aan het gebruik van die verzamelgetuigschriften (K.B. 17.12.1998).

AANTAL DOZEN (informatie

123 	X
13 	X

1000 OVEREENSTEMMINGSSTROKEN (V)

24,83 € (INCL. BTW)

LEVERINGSADRES (verplicht in te vullen)

NAAM/FIRMA :
VOORNAAM :
STRAAT :
POSTCODE :
6.

PRIJS(*) PER DOOS

56,44 € (INCL. BTW)

12222222222222222222222222222222223
12222222222222222222222222222222223
12222222222222222223
NR : 1223 BUS : 123
1223
PLAATS : 1222222222222222222222223

FACTURATIEADRES (in te vullen indien verschillend van gegevens onder punt 5)

NAAM/FIRMA :
VOORNAAM :
STRAAT :
POSTCODE :

DATUM OPMAAK

12222222222222222222222222222222223
12222222222222222222222222222222223
12222222222222222223
NR : 1223 BUS : 123
1223
PLAATS : 1222222222222222222222223

13 13 1223

(*) Prijzen geldig tot 30/06/2019
Prijzen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd op 1 juli

HANDTEKENING

8

V.15/2018

5.

over het maximumaantal per bestelling, zie keerzijde)

1000 BLANCO VERZAMELGETUIGSCHRIFTEN (D)

Bestelprocedure getuigschriften RIZIV
--

Gelieve het bijgevoegde formulier in HOODLETTERS in te vullen in de daartoe voorziene vakjes. Elk ander
document dat we van u ontvangen wordt als ongeldig beschouwd.

Punt 1 : REFERTES
---

--

Gelieve steeds uw RIZIV-nummer na te kijken en in te vullen in de daartoe voorziene vakjes. Bij twijfel,
gelieve contact op te nemen met het RIZIV. Zonder dat nummer kan de bestelling niet worden uitgevoerd.
Gelieve steeds uw KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) in te vullen in de daartoe voorziene
vakjes. Zonder dat nummer kan de bestelling niet worden uitgevoerd. Alle verstrekkers die als zelfstandige
een economische en beroepsactiviteit in hoofdberoep of in bijberoep uitoefenen dienen rechtstreeks
ingeschreven te zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om hun eigen KBO-nummer te verkrijgen. Bij
twijfel kunt u uw ondernemingsnummer opvragen of controleren op de website van de Kruispuntbank van
Ondernemingen http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html. De feitelijke verenigingen
of groeperingen zonder ondernemingsnummer en de zorgverleners die prestaties verrichten in België maar
niet beschikken over een vestigingseenheid kunnen een pseudo-ondernemingsnummer aanvragen bij het
contactcentrum, op het telefoonnummer 02/274.09.34.
Gelieve uw telefoonnummer in te vullen waarop we u, indien nodig, tussen 8.00 en 18.00 uur kunnen
bereiken.

Punt 2 : AFDRUK VAN DE GEGEVENS
---

De boekjes kunnen worden gepersonaliseerd. Indien ze niet gepersonaliseerd zijn, moet u daarop zelf uw
gegevens invullen of afdrukken.
De kettingformulieren (listings) zijn blanco. Umoet daarop zelf uw gegevens invullen of afdrukken.

Punten 3 en 4 : GETUIGSCHRIFTEN
--

Gelieve in de voorziene vakjes bij punt 3 of 4 het gewenste aantal dozen in te vullen. Het maximumaantal
per bestelling vindt u in de onderstaande tabel.
ZELFST. /
INST.

INST. &
ONDERN.

A-E-G-I

D

V

30

999

24

MODELLEN (vanaf 2de semester 2015) ZELFST. / INST.
CODE MODELE
MAX. AANTAL DOZEN / BESTELLING

--

De getuigschriften voor verstrekte hulp zijn aangepast en vereenvoudigd vanaf 1 juli 2015 :
• Uniek model van getuigschriften per categorie van verstrekker. Het getuigschrift zal identiek zijn zowel
		 voor natuurlijke personen als voor vennootschappen en bevat altijd een gedeelte ontvangstbewijs
• Geleidelijk opgeven van het kleurensysteem. De getuigschriften zullen wit zijn ongeacht de categorie van
		 verstrekker maar het te bewaren dubbel blijft geel
• Invoegen van het KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) in het gedeelte ontvangstbewijs.
-- U beschikt over een overgangsperiode tot en met 31 december 2016 om uw oude getuigschriften te
gebruiken.
-- In geval van twijfel met betrekking tot de code van het model, kan u de voorbeelden raadplegen op de
website www.medattest.be.
VERZENDING VAN DE BESTELLING
--

--

----

De bevestigingsbrief van de bestelling en het overschrijvingsformulier zullen worden verzonden naar uw
door het RIZIV gekende contactadres. Als u uw contactadres wilt controleren of wijzigen, gelieve contact te
nemen met het RIZIV of maak gebruik van de webtoepassing MyRiziv waarmee u uw contactgegevens kunt
registreren : http://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/my-riziv.aspx#.WHOgdK1TGDZ.
U zult een bevestiging van uw bestelling ontvangen; indien uw adresgegevens die daarop staan afgedrukt,
onjuist zijn, kunt u ze verbeteren in de daartoe voorziene vakjes. Drie gegevens zijn noodzakelijf, namelijk
het leveringsadres, het factureringsadres en de gegevens die u vermeld wil zien op uw getuigschriften.
Plaats de datum en uw handtekening op de bestelling om ze te valideren.
Gelieve het formulier te faxen naar 02/278.55.00 of op te sturen naar RIZIV getuigschriften, Postbus 30005,
1000 Brussel 1.
U kunt uw bestelling ook eenvoudig plaatsen via de website www.medattest.be.
De nodige activeringscodes zijn u reeds per brief opgestuurd.

Met al uw vragen kunt u terecht bij het Contact Center, telefonisch op 02/274.09.34, elke werkdag van 8.00 tot
19.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur.

