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E-mail

Zorgverzekeraar

Op welke zorgverzekeraar heeft deze klacht betrekking?

Gegevens met betrekking tot uw zorgpolis

Heeft u problemen met betrekking tot de declaratie van uw zorgnota’s, vult u dan dit formulier zo compleet mogelijk in voor een snelle afhandeling 
van uw  klacht(en). Stuur het klachtenformulier nadat u dit heeft ingevuld retour, tezamen met de eventueel gevraagde bijlagen en kopieën van 
nota(s) waarop deze klacht betrekking heeft. Wij zullen uw klacht direct na ontvangst in behandeling nemen en wanneer gegrond zullen wij de 
declaratieaanvraag verder afhandelen bij uw zorgverzekeraar. 

Vul hieronder de gegevens in van de zorgpolis(sen) waarop u de declaratie(s) heeft ingediend.
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Uw declaratie(s)

DatumKenmerk Behandeling / Alternatief geneesmiddel Bedrag
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Naam afzender wuorvnam thcalseG

 - -Datum

Kenmerk / Referentie

Is uw klacht een reactie op een brief die u van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen, dan dient u onderstaande gegevens in te vullen.
(Kopie van deze brief meezenden)

Voor een snelle afhandeling van uw klacht, vragen dient u een kopie van uw zorgnota(s) mee te zenden. 
Maak een kopie van uw zorgnota zodat uzelf altijd in het bezit bent van een kopie-exemplaar.
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wuorvnam thcalseG
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Naam Kliniek

staalpnooWedoctsoP

Naam behandelaar

Uw behandelaar

Omschrijving van uw klacht(en)

Ondertekening

Geeft u een zo duidelijk mogelijke omschrijving van uw klacht(en)

Stuurt u na ondertekening dit klachtenformulier retour aan onderstaand adres tezamen met de gevraagde informatie.

Nederlandse Beroepsvereniging Chinese Geneeswijzen
T.a.v. Klantenservice Consumenten
Antwoordnummer 1305 - 6800 VC Arnhem

Handtekening

Plaats

--mutaD
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