VERGOEDINGEN EN TARIEVEN
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland
Afhankelijk van het soort schoeisel of schoenvoorziening is een wettelijke eigen bijdrage van toepassing.
De wettelijke eigen bijdrage wordt toegepast vanuit de gedachte, dat vanwege het gebruik van orthopedisch
schoeisel geen regulier schoeisel (confectieschoeisel) nodig is. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van de
wettelijke eigen bijdrage vast.
Naast een wettelijke eigen bijdrage is er ook het eigen risico. In hoeverre door de levering van een hulpmiddel
van ons aanspraak wordt gedaan op uw eigen risico, hangt af van:
• Leeftijd: onder de 18 jaar is het niet van toepassing, vanaf 18 jaar wel
• Wel of geen vergoeding vanuit de basisverzekering - zie onderstaande uitleg per productsoort
• De mate waarin uw eigen risico al is opgebruikt in verband met eerdere vergoedingen vanuit de
basisverzekering voor zorg en hulpmiddelen in het kalenderjaar
Het eigen risico bedraagt 385 euro in 2020 of hoger als u vrijwillig voor een hoger eigen risico heeft gekozen.

Orthopedische schoenen
type A (OSA) en B (OSB) en
voorlopig orthopedische schoenen
Deze hulpmiddelen worden vergoed op voorwaarde
dat sprake is van een ernstige aandoening en

Verbandschoenen
Bij tijdelijk gebruik van de verbandschoenen, in verband
met herstel na een operatieve ingreep, worden ze niet
vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat wij
de kosten niet mogen declareren bij de zorgverzekeraar.

beperking. Wel is de wettelijke eigen bijdrage van

Indien u verbandschoenen nodig heeft voor permanent

toepassing. Deze wordt door uw zorgverzekeraar of

gebruik, mogen wij de kosten wel declareren en worden

door ons bij u in rekening gebracht.

de schoenen dus wel vergoed vanuit de

Heeft u een aanvullende verzekering, dan kan de
eigen bijdrage – meestal gedeeltelijk – worden
vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Dit is
afhankelijk van de polisvoorwaarden.
Orthopedische schoenen worden vergoed vanuit de
basisverzekering en eigen risico kan daarom van
toepassing zijn.

basisverzekering. Voorwaarde is dat er sprake is van
stoornissen in de functie van de huid, zijnde een
complexe wond of hoor risico daarop, ernstige littekens
en/of chronische huidaandoeningen.
Worden de verbandschoenen wel vergoed vanuit de
basisverzekering, dan kan daarom eigen risico van
toepassing zijn. De wettelijke eigen bijdrage is niet van
toepassing.

Orthopedische voorzieningen aan
confectieschoenen (OVAC)

Orthopedische
binnenschoenen

De orthopedische voorzieningen die in en aan de door u

Orthopedische binnenschoenen worden volledig
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toepassing zijn. De wettelijke bijdrage geldt niet.

bijdrage is niet van toepassing.

Orthopedische steunzolen

Voorzieningen privé

Dit hulpmiddel wordt niet vergoed vanuit de

Hieronder verstaan we aanpassingen of voorzieningen

basisverzekering. Afhankelijk van de polis- voorwaarden

aan schoenen die voor uw eigen rekening zijn. Dit kan

worden ze – meestal gedeeltelijk – vergoed vanuit uw

zijn omdat de aandoening onvoldoende ernstig is of

aanvullende verzekering.

een extra paar buiten de verzekering om gewenst is.

Orthopedische steunzolen worden niet vergoed vanuit
de basisverzekering. Een wettelijke eigen bijdrage en
eigen risico zijn niet van toepassing.

Betalingsverplichting en -mogelijkheden
Bij aflevering in Groenekan dient bijbehorende factuur direct te worden voldaan. Dit kan contant, per pin of middels een
eenmalige machtiging tot incasso. Dit geldt voor: door ons te innen eigen bijdrages, steunzolen, voorzieningen privé,
verzolen en reparaties buiten de garantietermijn. Bij opsturen op uw verzoek brengen wij verpakkings- en
verzendkosten in rekening.

Tarieven wettelijke eigen bijdrage 2020
Orthopedische schoenen type A (OSA)

€ 127,00

Orthopedische schoenen type B (OSB)

€ 127,00

Voorlopig orthopedische schoenen (VLOS)

€ 127,00

Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC)
(aankoop schoeisel voor eigen rekening)

n.v.t.

Orthopedische binnenschoenen

n.v.t.

Orthopedische schoenen kinderen tot 16 jaar

€ 63,50

Informatie
Op onze website vindt u meer informatie over ons
bedrijf en onze oplossingen.
Heeft u nog vragen? Wij staan u graag telefonisch te
woord van maandag tot en met vrijdag op nummer
0346 - 25 94 59.

Koningin Wilhelminaweg 495 - 3737 BG Groenekan
Tel: 0346 25 94 59 - Email: info@indermaur.nl
www.indermaur.nl

