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TUSSENKOMSTEN  

ZIEKENFONDSEN EN VERZEKERINGEN 

in Zorg- en Herstelverblijven ZorgHotel Drie Eiken    

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAFHANKELIJK 
ZIEKENFONDS 

ZorgHotel Drie Eiken heeft een samenwerkingsakkoord met het 
Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ).  

 Het Onafhankelijk ziekenfonds komt tussen in je zorgverblijf in 
ZorgHotel Drie Eiken voor  € 32 per dag. 

 Voor gasten met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de 
tegemoetkoming € 35 per dag. 

 Begeleiders die ook OZ501 klant zijn kunnen genieten van een 
tegemoetkoming van € 15 per dag. 

Je kan de tegemoetkoming krijgen voor maximum 28 dagen per 
persoon per kalenderjaar. 

Vraag  voorafgaande aan je verblijf in ZorgHotel Drie Eiken een 
goedkeuring aan je Ziekenfonds. 

Deze tegemoetkoming wordt onmiddellijk in rekening gebracht op 
de factuur. 

 

 

 

 

 

 

 

SECUREX 

ZorgHotel Drie Eiken heeft een samenwerkingsakkoord met 
Securex.  

 Securex komt tussen in je zorgverblijf in ZorgHotel Drie Eiken 
voor  € 32 per dag. 

 Voor gasten met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de 
tegemoetkoming € 35 per dag. 

 Begeleiders die ook Securex klant zijn kunnen genieten van een 
tegemoetkoming van € 10 per dag. 

Je kan de tegemoetkoming krijgen voor maximum 28 dagen per 
persoon per kalenderjaar. 

Vraag  voorafgaande aan je verblijf in ZorgHotel Drie Eiken een 
goedkeuring aan je Ziekenfonds. 

Deze tegemoetkoming wordt onmiddellijk in rekening gebracht op 
de factuur. 
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OMNIMUT 

ZorgHotel Drie Eiken heeft een samenwerkingsakkoord met 
Omnimut.  

 Omnimut komt tussen in je zorgverblijf in ZorgHotel Drie Eiken 
voor  € 25 per dag. 

 Voor gasten met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de 
tegemoetkoming € 25 per dag. 

 Begeleiders die ook  Omnimut  klant zijn kunnen genieten van 
een tegemoetkoming van € 10 per dag. 

Je kan de tegemoetkoming krijgen voor maximum 28 dagen per 
persoon per kalenderjaar. 

Vraag  voorafgaande aan je verblijf in ZorgHotel Drie Eiken een 
goedkeuring aan je Ziekenfonds. 

Deze tegemoetkoming wordt onmiddellijk in rekening gebracht op 
de factuur. 

 

 

 

FREIE 
KRANKENKASSE 

ZorgHotel Drie Eiken heeft een samenwerkingsakkoord met Freie.  

 Freie komt tussen in je zorgverblijf in ZorgHotel Drie Eiken voor   
€ 32 per dag. 

 Voor gasten met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de 
tegemoetkoming € 35 per dag. 

 Begeleiders die ook  Freie  klant zijn kunnen genieten van een 
tegemoetkoming van € 15 per dag. 

Je kan de tegemoetkoming krijgen voor maximum 28 dagen per 
persoon per kalenderjaar. 

Vraag  voorafgaande aan je verblijf in ZorgHotel Drie Eiken een 
goedkeuring aan je Ziekenfonds. 

Deze tegemoetkoming wordt onmiddellijk in rekening gebracht op 
de factuur. 
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NEUTRAAL 
ZIEKENFONDS  

ZorgHotel Drie Eiken heeft een samenwerkingsakkoord met het 
Neutraal Ziekenfonds.  

Het Neutraal Ziekenfonds komt tussen in je zorgverblijf in 
ZorgHotel Drie Eiken voor  € 25 per dag. 

Je kan de tegemoetkoming krijgen voor maximum 28 dagen per 
persoon per kalenderjaar. 

Vraag  voorafgaande aan je verblijf in ZorgHotel Drie Eiken een 
goedkeuring aan je Ziekenfonds. 

Deze tegemoetkoming wordt onmiddellijk in rekening gebracht op 
de factuur. 

CM 

Drie Eiken is erkend als centrum voor kortverblijf door de 
Christelijke Mutualiteit (CM).  

De Christelijke Mutualiteit komt tussen in je zorgverblijf in Drie 
Eiken voor 15 euro per dag (maximaal 28 dagen per jaar).  

Na je verblijf in Drie Eiken bezorg je de originele factuur aan CM. 
Het bedrag van de tegemoetkoming wordt door uw  
CM-ziekenfonds op je rekening overgeschreven.  

 

 

 

 

DKV 

DKV HOME CARE, de aanvullende zorgverzekering van DKV 
voorziet in geval van zorgbehoefte na een ziekenhuisverblijf een 
tussenkomst van 50 euro per verblijfsdag in ZorgHotel Drie Eiken 
in functie van je formule 

 formule basic:     max 5 dagen    
 formule classic:   max 10 dagen 

 formule comfort:  max 12 dagen  
 formule top:         max 24  dagen  

De tussenkomst wordt op je factuur van ZorgHotel Drie Eiken 
verrekend.  
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NEDERLANDSE 
ZORGVERZEKERAARS 

De meeste Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden geheel of 
gedeeltelijk de kosten voor het verblijf in een zorghotel of 
herstellingsoord.  

Op http://www.zorghotels.nl/zorgverzekeraars/ vind je een 
overzicht van zorgverzekeraars met een directe link naar de 
vergoedingen voor een zorghotel/herstellingsoord. 

  

http://www.zorghotels.nl/zorgverzekeraars/
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