Aangifte van een schoolongeval
Beste ouder(s),

Uw kind heeft een lichamelijk ongeval opgelopen op school of op weg van of naar school.
We wensen uw kind een spoedig herstel toe.
Hierbij vindt u enkele richtlijnen bij een aangifte van een schoolongeval.
•

Aangifte
U krijgt hierbij een aangifteformulier. De achterzijde van dit formulier dient ingevuld te
worden door de behandelende geneesheer (huisarts of specialist). Dit formulier dient u
binnen de 48 u. te bezorgen aan het verzekeringskantoor Jan Hespel, Oude
Bruggestraat 6, 8750 Wingene. U kan dit afgeven of in de brievenbus deponeren.

•

Opvolging
Verzamel alle ereloonnota’s van dokters, tandartsen en andere (bvb. kinesisten, …),
ziekenhuiskosten en bezorg die eerst aan uw ziekenfonds. Zij geven u een
berekeningsblad mee.
Voor alle medische kosten waarvoor geen terugbetaling voorzien is bij de mutualiteit,
vraagt u aparte kostennota’s (bvb. bij de apotheker).
Dit alles kunt u bezorgen aan het verzekeringskantoor Jan Hespel bvba, Oude
Bruggestraat 6 – 8750 Wingene. U kan dit afgeven of in de brievenbus deponeren.

•

Uitbetaling
Vermeld op de voorzijde van het aangifteformulier uw bankrekeningnummer en
telefoonnummer. De betaling zal hierdoor nog sneller verlopen.

Hebt U nog vragen in verband met de afhandeling van het schoolongeval,
dan kunt u steeds terecht bij
KBC Verzekeringskantoor Jan HESPEL bvba
Oude Bruggestraat 6 (rechtover CM)
8750 Wingene
Tel 051/61.25.45
Openingsuren : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u15
of op telefonische afspraak.

Hoogachtend,
Stijn Verkinderen
Directeur

Beernemsteenweg 117 - 8750 Wingene
Rozendalestraat 125 – 8750 Wingene
www.wildenburgwingene.be
www.sintelooiwingene.be
T. 051/ 65.75.57 Mail: wildenburg.wingene@3span.be

Balgerhoekstraat 80 – 8750 Wingene
www.sintjanwingene.be
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Aangezien KBC Verzeker¡ngen, samen met andere verzekeraars, fraude en misbruik van verzskeringen wil tegengaan, kunnen wij voor dat dosl gegovêns opslaan in eên KBt databank en meedelen aan Datassur E.S,V. U wordt daarvan op de hoogte gêbrachl en hebt de mogelijkheid om bij Datassur, de Meotsplantsoon 29, 1000 Brusssl, inzags of
rechtzetting van de meegedeelde gegevens te vrâgên.
en evenluele fouten laten verbeteren.
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Belangriik:Toestemmingvoorfysiotherapeutische behandeling dientaan hetziekenfonds aangevraagd teworden,metvermeld¡ng van a) aard
van de prcstat¡es,b) aantal zittingen,c) lokalisatie,d) vermoedelijke duur en e) medische redenen van de behandeting.
Als het slachtoÍfer geen aanspraak kan maken op tegemoetkom¡ng van het z¡ekenfonds, dient deze aanvraag aan KBC Verzekeringen te
worden gedaan.
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