Vervoer Zorgverzekering
Declaratieformulier

Let op!
Sla dit formulier eerst op
bij uw documenten op
uw computer. Vul daarna
het formulier in.

Met dit formulier vraagt u de kosten terug van:
eigen vervoer

Belangrijk
Heeft u toestemming
van de Vervoerslijn?
Geen toestemming?
Bel met de Vervoerslijn
(071) 365 41 54.

openbaar vervoer
(Graag aanvinken wat voor u geldt)

1

Klantgegevens
Naam
Adres

i

i

Postcode
Geboortedatum

Woonplaats
i

Relatienummer
2

Zorginstelling of zorgverlener (bijvoorbeeld een ziekenhuis)
Let op: vul voor iedere zorginstelling of zorgverlener een apart formulier in. Vul ook voor ieder jaar waarin u behandeld bent een apart
formulier in.

Naam
Postcode
3

Woonplaats

Wanneer kreeg u de behandelingen?
Wilt u de tabel hieronder invullen?
Let op: bewaart u de afsprakenkaartjes van de behandelingen minimaal 3 jaar. Wij kunnen deze controleren.
U hoeft ze niet mee te sturen.

Nr.

Datum van de rit

Soort behandeling

U maakte de rit voor een:
opname/ontslag/dagbehandeling

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Retourrit:
ja / nee

Vervoer Zorgverzekering

Gebruikt u eigen vervoer?
Dan berekenen wij het aantal kilometers met de postcodes van uw huis en het adres van de zorginstelling waar u
naartoe reist.
Gebruikt u openbaar vervoer?
Dan gebruiken wij de tarieven die u ziet op 9292.nl
Moeten wij nog ergens rekening mee houden?
Wilt u dat dan hier invullen? (Bijvoorbeeld als u vanaf een ander adres vertrekt dan uw huisadres).

4

Ondertekening
Uw verklaring
Ik heb het formulier juist ingevuld.
Datum

i

Uw handtekening
Handtekening1
1

5

Met een vink geeft u aan dat de bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Heeft u het formulier helemaal ingevuld?
Sla het ingevulde formulier op bij uw documenten op uw computer.
• Stuur het formulier als bijlage mee per mail naar: uitkeringen.zorg@fbto.nl
• Of stuur het geprinte én ondertekende formulier per post naar:
FBTO Zorg
Postbus 318
8901 BC Leeuwarden

16040115 16.07

Heeft u vragen?
Kijk op fbto.nl
of bel
(058) 234 53 33
Postadres
Postbus 318
8901 BC Leeuwarden

FBTO is een handelsnaam van FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden, K.v.K.nr. 30208631
en De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden, K.v.K.nr. 50884077.
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