Voorschot betalen op de Spoedeisende Hulp
Elke behandeling in het ziekenhuis kost geld. Wanneer u géén basisziektekostenverzekering heeft
of u heeft een buitenlandse verzekering, dan moet u voor een consult of behandeling op de afdeling
Spoedeisende hulp vooraf een voorschot van € 250,- betalen. Na deze betaling wordt u zo spoedig
mogelijk geholpen op de afdeling Spoedeisende hulp.

Hoe betalen?
Het voorschot van uw consult of behandeling betaalt u bij de receptie van het ziekenhuis. De
receptie vindt u bij de hoofdingang. U kunt contant betalen of 'pinnen' (bank/giropas). Als u betaalt
heeft, krijgt u een bewijs van betaling mee. De definitieve rekening krijgt u enkele weken na de
behandeling thuis gestuurd.

Wat te doen als u géén geld bij heeft?
Als u geen geld bij u heeft, moet u dit halen of op een andere manier regelen. Alleen in acute
situaties wordt u behandeld zonder een voorschot betaald te hebben.

Payment in advance for Emergency treatment in hospital
All treatments in hospital have to be paid for. If you do not have healthcare insurance or you have a
foreign healthcare insureance policy then you will be obliged to pay € 250,- in advance for
emergency treatment. After payment jou will be treated as soon as possible in de emergency room.

Methods of payment
Advance payments for treatment can be made at the hospital reception. The reception desk is
situated at the main entrance of the hospital. Payments can be made at the desk in cash or by
electronic debit using your bank pass. Credit cards are not accepted. You will receive a receipt
for the payment. The final bill for your treatment will be sent to your home address a few weeks
after treatment.

What happens if you have no means of paying?
You will have to arrange alternative methods of payment before treatment. Only in cases of urgency
will you be treated without having paid in advance.

Wymagana wplata (Pierwsza Pomoc)
Kazda konsultacja lub leczenie na terenie szpitala jest platne. Jezeli nie jest posiadane
ubezpieczenie lub jezeli posiadane ubezpieczenie nie jest holenderskim ubezpieczeniem nalezy
przed zgloszeniem sie na Pierwsza Pomoc wplacic przedplate w wysokosci € 250. Po zaplaceniu tej
sumy bedzie jak najszybciej mozliwe udzielona pomoc.

Jak Zaplacic?
Przedplate consultacji lub leczenia nalezy zaplacic w recepcji szpitalnej. Recepcja znajduje sie przy
wejsciu glownym.

Jest mozliwosc zaplaty gotowka lub kata bankowa lub kredytow. Przy wplacie zostanie wystawione
potwierdzenie. Rachunek zostanie przeslany w ciagu paru tygodni po konsultacji lub leczeniu na
adres domowy.

Co robic jezeli nie ma sie przy sobie wymaganej sumy pienieznej.
Pomoc bedzie udzielana tylko w naglych wypadkach zagrazajacych zyciu, inaczej jest wymagana
wyzej wymieniona wplata,

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen
van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de
eindredactie van deze folder.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of
stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.
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