TERUGBETALING ZONNEBESCHERMINGSPRODUCTEN
Plak hier je kleefzegel, anders kunnen wij de terugbetaling niet in orde brengen.
Kleefzegel

Voornaam en naam:

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

Rijksregisternummer:

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

Dit attest gaat over de aankoop van:



een zonnebril* (vul het eerste vak in)
zonnebeschermingsproducten voor de huid of lippen (vul het tweede vak in)

Voeg ook altijd het betaalbewijs toe en duid daarop de betreffende zonnebeschermingsproducten aan.
Vul in bij aankoop van een zonnebril**
Ik, ondergetekende, verklaar dat ik een zonnebril aankocht voor mezelf of een van mijn gezinsleden***.
Ik voeg de betaalbewijzen bij dit document.
Type zonnebril

Betaald bedrag

Naam gezinslid

Rijksregisternr.

1.
2.
3.
4.
.
Vul in bij aankoop van zonnebeschermingsproducten voor huid of lippen
Ik, ondergetekende, heb onderstaande zonnebeschermingsproducten aangekocht voor mezelf of een van mijn
gezinsleden***. Ik voeg de betaalbewijzen bij dit document.
Naam product

Betaald
bedrag

UV
factor

Naam gezinslid

Rijksregisternr.

1.
2.
3.
4.
.

Datum

Handtekening

*

OZ501 komt voor zonnebrillen die worden aangekocht bij een optieker (en waarbij de dioptrie van de glazen vermeld wordt op het
aankoopbewijs) tegemoet via het voordeel optiek. Beide voordelen combineren voor dezelfde zonnebril is niet mogelijk.
** Koop je je zonnebril aan in de OZ Shop? Dan volstaat het de aankoopfactuur te bezorgen, je hoeft dit document niet in te vullen.
*** Tot € 10 per persoon per kalenderjaar. Per product max. één terugbetaling mogelijk. Aftersun komt niet in aanmerking.
De terugbetaling voor zonnebescherming bedraagt in totaal max. € 10 per persoon per kalenderjaar. Als je dus een zonnebril én
zonnecrème aankoopt in hetzelfde jaar, kan de som van de terugbetalingen in totaal max. € 10 zijn.

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 bezorgt het ons. 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 Sint-Andries Brugge.

7729719

