TERUGBETALING LENZEN/GLAZEN/MONTUUR/ZONNEBRIL*
Plak hier je kleefzegel, anders kunnen wij de terugbetaling niet in orde brengen.
Kleefzegel

In te vullen door de opticien
Voornaam en naam:
Rijksregisternummer:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Dit attest gaat over de levering van:
 zachte/harde lenzen (eventuele nomenclatuurcode: …………………………………………………..)
 glazen (eventuele nomenclatuurcode: …………………………………………………………………..)
 een montuur
 een zonnebril
 oogpleisters
Gelieve de dioptrie van de lenzen of glazen invullen:
SF.

R.O.
CYL.

AS

SF.

L.O.
CYL.

AS

Gelieve de correcte optie aan te duiden:
 Hierbij wordt ook een bijlage 15** en 15bis (bril) of 15ter (lenzen) bezorgd om terugbetaling te
verkrijgen via de verplichte verzekering.
 Er wordt enkel een terugbetaling gevraagd via de aanvullende verzekering. De klant voldoet niet
aan de voorwaarden om een terugbetaling te krijgen via de verplichte verzekering.
Opticien …………………………………………………………………………………………………… (naam)
met erkenningsnummer …………………………………………………………………………………………..
verklaart de som van € ………………………………………………………… ontvangen te hebben.
Datum betaling: …/ …./ ……
Handtekening opticien:

Stempel opticien:

In te vullen door de klant
 Hierbij vraag ik om het aanvullend voordeel optiek uit te betalen op basis van de bijgevoegde
bijlage 15.
* OZ501 komt voor zonnebrillen zonder correctie tegemoet via de tegemoetkoming voor zonnebeschermingsproducten. Dit voordeel
combineren met het voordeel optiek voor dezelfde zonnebril is niet mogelijk.
** Vanaf 1 januari 2019 is er geen tegemoetkoming meer via de aanvullende verzekering als er al een tegemoetkoming via de
verplichte verzekering is.

Wist je dat je dit document eenvoudig zelf online kan terugvinden op Mijn OZ? Meld je aan op
www.oz.be/mijnoz en ga naar ‘aanvragen’. Mijn OZ is jouw onlinekantoor waar je je ziekenfondszaken
zelf kan regelen, waar en wanneer je het zelf wilt. Je kan dit formulier overigens ook indienen via Mijn
OZ. Je scant het in en laadt het vervolgens op. Makkelijk toch? Of breng dit formulier volledig ingevuld
binnen in je plaatselijk OZ kantoor of stuur het op naar OZ, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 SintAndries Brugge.

7722330

