
Mevrouw E. Jochemsen-Timmers

Guido Gezellestraat 222

2274 EZ  VOORBURG

Datum 28 februari 2022

Kenmerk 773318704-220-0001

Telefoonnummer 071 751 00 51

English version? zk.nl/dov4

Declaratieoverzicht nr. 1/2022

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht, KvK 06088185, AFM 12000646
Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist, KvK 28080300, AFM 12000647
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Lees verder

Beste mevrouw Jochemsen,

Wij hebben declaraties voor u verwerkt.

Kijk op de volgende pagina's voor meer informatie

U ziet dan de declaraties die wij verwerkten. Ook ziet u hoeveel eigen risico u dit jaar al 

betaalde.

Hartelijke groet,

Zilveren Kruis

Geboortedatum U betaalt U ontvangt Totaal

1. E. Jochemsen-Timmers 30-10-1957 € 0,00 € 0,00  

Totaal € 0,00 - € 0,00 = € 0,00 

 

Kijk op de volgende pagina's voor een specificatie van deze bedragen.

Op zk.nl/ mijnzk vindt u meer informatie over uw ingediende nota's en vergoedingen. U logt in met 

uw DigiD en SMS-controle of met de DigiD app.

zk.nl/ mijnzk

http://zk.nl/dov4
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/mijnzilverenkruis/Paginas/default.aspx?type=zknl&cid=mijnzk
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/mijnzilverenkruis/Paginas/default.aspx?type=zknl&cid=mijnzk
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/mijnzilverenkruis/Paginas/default.aspx?type=zknl&cid=mijnzk
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/mijnzilverenkruis/Paginas/default.aspx?type=zknl&cid=mijnzk
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/mijnzilverenkruis/Paginas/default.aspx?type=zknl&cid=mijnzk
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/mijnzilverenkruis/Paginas/default.aspx?type=zknl&cid=mijnzk
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/mijnzilverenkruis/Paginas/default.aspx?type=zknl&cid=mijnzk
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/mijnzilverenkruis/Paginas/default.aspx?type=zknl&cid=mijnzk
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Lees verder

Declaratieoverzicht Specificatie nr. 1/2022

1. E. Jochemsen-Timmers Geboortedatum 30-10-1957, relatienummer 773318704

Declaraties ingediend door uzelf

Datum Omschrijving Ingediend Voor uw eigen rekening U ontvangt Extra informatie

18-02-2022 Behandeling/(hulp-)middel € 84,30 Door u betaald

Niet vergoed

€

€

84,30

84,30 -

 

 

€

 

 

0,00

De nota is incompleet. Vraag om een duidelijk gespecificeerde nota met 

zorgverlenersnummer, behandeldatum en behandelcode.

Bedrag dat u van ons ontvangt € 0,00

Zelf declaraties indienen?

U kunt uw nota’s online declareren: kijk op zk.nl/declareren. Of download onze gratis app. Per post declareren kan ook nog steeds. Stuur uw nota’s naar Zilveren Kruis, Postbus 70001, 3000 KB  

ROTTERDAM.

http://zk.nl/declareren
http://zk.nl/declareren
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Declaratieoverzicht Eigen risico nr. 1/2022

Wat is eigen risico?

Ieder jaar betaalt u een deel van uw zorgkosten zelf. Dit 

bedrag heet het eigen risico. De overheid bepaalt hoe 

hoog dit bedrag is: in 2022 is het € 385,-.

U kunt ieder jaar zelf kiezen voor een hoger, vrijwillig 

eigen risico. U betaalt dan meer zorgkosten zelf, maar 

uw premie is lager. Het eigen risico geldt niet voor onder 

andere huisartsbezoek, verloskunde en behandelingen 

voor kinderen onder de 18 jaar. Meer informatie staat op 

zk.nl/ eigenrisico.

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen 

bijdrage?

Voor sommige zorg, zoals medicijnen en hulpmiddelen 

betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt voor iedereen 

in Nederland. De overheid bepaalt in de meeste 

gevallen hoe hoog die bijdrage is. En voor welke zorg 

die geldt. Soms bepalen wij dat. Het eigen risico en 

de eigen bijdrage hebben niets met elkaar te maken. 

Meer informatie over de eigen bijdrage staat op 

zk.nl/ eigenbijdrage.

Wilt u precies weten voor welke medicijnen u een eigen 

bijdrage moet betalen? Kijk dan op medicijnkosten.nl.

E. Jochemsen-Timmers Geboortedatum 30-10-1957, relatienummer 773318704

2022

Beginstand € 385,00

Rest eigen risico € 385,00

  Ingehouden eigen risico                    Resterend eigen risico

€ 0,00   € 385,00

€ 0,00

2021

Beginstand € 385,00

Rest eigen risico € 0,00

  Ingehouden eigen risico                    Resterend eigen risico

€ 0,00   € 385,00

€ 385,00

http://zk.nl/eigenrisico
http://zk.nl/eigenrisico
http://zk.nl/eigenrisico
http://zk.nl/eigenrisico
http://zk.nl/eigenrisico
http://zk.nl/eigenbijdrage
http://zk.nl/eigenbijdrage
http://zk.nl/eigenbijdrage
http://zk.nl/eigenbijdrage
http://zk.nl/eigenbijdrage
http://www.medicijnkosten.nl
http://www.medicijnkosten.nl
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