Declaratieformulier
Vervoerskosten zittend ziekenvervoer 2019

Dit formulier kunt u gebruiken om uw declaratie van vervoerskosten bij de PZP in te dienen. Op deze zijde van het formulier
vindt u informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen voordat de PZP uw vervoerskosten vergoedt.

Verzekerdengegevens
Relatienummer:
Naam:

			

 de heer  mevrouw

Geboortedatum:

				

Adres:
Postcode:

Woonplaats: 		

Telefoonnummer 1:

Telefoonnummer 2: 		

E-mail:

Akkoordverklaring
De overheid heeft bepaald dat u een akkoordverklaring nodig hebt om gebruik te kunnen maken van zittend ziekenvervoer.
U kunt een akkoordverklaring krijgen als:
• u een nierdialysebehandeling moet ondergaan;
• u oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie moet ondergaan;
• u zich uitsluitend met een rolstoel kunt verplaatsen;
• u zo beperkt bent in uw gezichtsvermogen dat u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen;
•	uw kind intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is;
•	u voor behandeling van een andere langdurige aandoening vervoer nodig hebt. U legt per 12 maanden meer dan 1000 km enkele reis
af van uw huis naar de zorginstelling (hardheidsclausule). Hierbij geldt dat we de zorg waarvoor het vervoer bestemd is uit de
basisverzekering vergoeden.
Meer informatie over het aanvragen van een akkoordverklaring vindt u op www.pzp.nl/vervoer.
Voorwaarden
• Gebruikmaken van zittend ziekenvervoer zonder akkoordverklaring wordt niet vergoed;
• De wettelijke eigen bijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 103,- per verzekerde, per kalenderjaar;
• Het wettelijke eigen risico is voor 2019 vastgesteld op € 385,- per verzekerde, per kalenderjaar;
•	Zittend ziekenvervoer wordt alleen vergoed als er sprake is van vervoer naar een instelling of zorgverlener waar een behandeling
plaatsvindt waarvoor u verzekerd bent op basis van de Zorgverzekeringswet;
• Het taxibedrijf moet erkend zijn (TX-keurmerk) en de juiste vergunningen hebben;
• Parkeerkosten worden niet vergoed.
Kijk voor de vergoedingen en voorwaarden op www.pzp.nl. U kunt voor vragen ook bellen met de afdeling Medische beoordelingen PZP,
telefoonnummer (013) 594 97 27.

Belangrijk
De PZP kan uw declaratie alleen in behandeling nemen als deze volledig is ingevuld en ondertekend. Hierbij verzoeken wij u geen
afsprakenkaartjes mee te sturen. Let op: bewaar de afsprakenkaartjes van uw behandeling(en) minimaal 2 jaar. Wij kunnen deze
kaartjes bij u opvragen en controleren.
Tip: declareer uw vervoerskosten regelmatig, bijvoorbeeld per maand.

Tip!
Reist u met eigen vervoer en wilt u zo snel mogelijk uw vergoeding ontvangen? Declareer de ritten voor uw eigen vervoer dan
via Mijn PZP. Het uitprinten en invullen van het declaratieformulier is dan niet meer nodig. Log in met uw gebruikersnaam of DigiD.
Ga naar het tabblad ‘Zorgkosten’ en klik op ‘Ik wil meteen een rekening indienen’. Kies vervolgens voor ‘Reiskosten eigen vervoer’.
Meer informatie vindt u op www.pzp.nl/reiskosten-declareren.
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Specificatie vervoerskosten
Soort vervoer:
(graag één optie aankruisen)

Zittend ziekenvervoer in verband met:
(graag één optie aankruisen)

 Eigen vervoer
Bij eigen vervoer geldt een vergoeding van € 0,30 per kilometer.
Het aantal kilometers wordt berekend op basis van de snelste
route via www.routenet.nl.

 Nierdialyse

 Openbaar vervoer
Bij openbaar vervoer geldt een vergoeding in de laagste klasse.
Voor de berekening van de vergoeding van openbaar vervoer,
gebruiken wij de tarieven die u ziet op www.9292.nl.
 Taxivervoer
Stuur de facturen van het taxibedrijf samen met dit
declaratieformulier naar ons toe. Als u hebt gekozen voor
een niet-gecontracteerd taxibedrijf, vergoeden wij de
facturen conform verzekeringsvoorwaarden.

 Chemo-, immuun- of radiotherapie (oncologie)
 Rolstoelafhankelijk
 Blind en slechtziend
 Intensieve kindzorg
 Hardheidsclausule (langdurige zorg)
 Donor:

Hebt u meerdere bestemmingen? Graag per bestemming één formulier gebruiken.
Postcode en huisnummer vertrekadres: 				

Is dit uw huisadres?  ja  nee

Postcode en huisnummer bestemming:
Naam zorgverlener/instelling:
Datum

enkele reis

retour

veer-, tunnelof tolkosten



















































































































Ondertekening verzekerde
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
Naam:
Datum:

Plaats:

Maak een foto van het ingevulde formulier en dien het in via de app ‘PZP Declareren’ of via Mijn PZP.
U kunt het formulier ook sturen naar: PZP, afdeling Declaraties PZP, Postbus 4322, 5004 JH Tilburg.
Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Declaraties PZP, telefoonnummer (013) 593 81 00.
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476.528.001.002.1929

Handtekening:

