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1. Hoe kan ik een declaratie indienen? 

U kunt een declaratie indienen met een declaratieformulier. Vergeet daarbij niet om de originele nota toe 

te voegen. U kunt dit sturen naar: 

 

Nedasco B.V. 

T.a.v. Ziektekostendeclaraties 

Postbus 59 

3800 AB Amersfoort 

 

U kunt het declaratieformulier en de originele nota ook inscannen en mailen naar zorg@nedasco.nl 

 

2. Waar kan ik het declaratieformulier vinden? 

U kunt hier (wanneer je op hier klikt moet declaratieformulier verschijnen) het declaratieformulier vinden. 

 

3. Hoe verloopt de premiebetaling? 

De premie wordt door ons in rekening gebracht bij uw werkgever. 

 

4. Waar kan ik het vergoedingenoverzicht vinden? 

U kunt hier het vergoedingenoverzicht inzien. 

 

5. Waar kan ik de polisvoorwaarden vinden? 

U kunt hier de polisvoorwaarden inzien. 

 

6. Aan wie wordt mijn declaratie vergoed? 

Wij vergoeden declaraties altijd aan u. Het is niet mogelijk om de vergoeding aan uw zorgverlener over te 

maken. 

 

7. Tot wanneer kan ik een declaratie indienen? 

U kunt een declaratie indienen tot uiterlijk 1 jaar na de factuurdatum. 

 

8. Wanneer komt een declaratie voor vergoeding in aanmerking? 

Een declaratie komt alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer deze niet voor vergoeding in 

aanmerking komt op uw (aanvullende) zorgverzekering of enige andere soort verzekering. 

 

9. Waar moet een nota aan voldoen? 

Voor een snelle en correcte afhandeling van uw declaratie, zijn de volgende gegevens verplicht:  

• NAW-gegevens praktijk en zorgverlener 

• AGB-codes praktijk en zorgverlener 

• Bij artsen: BIG-registratie 

• NAW-gegevens verzekerde 

• Geboortedatum verzekerde 

• BSN en/of verzekerdennummer verzekerde 

• Datum behandeling (als er sprake is van een bepaalde periode behandeling: de datum van elke 

behandeling apart vermelden) 

• Korte omschrijving behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling fysiotherapie’ 

• Het notabedrag 

 

10. Van welke zorgverleners kan ik gebruik maken? 

U kunt in de polisvoorwaarden per zorgsoort vinden waaraan uw zorgverlener moet voldoen en/of de 

zorgverlener aangesloten moet zijn bij een bepaalde (beroeps)vereniging. 

 

11. Kan ik ook een declaratie voor mijn gezinsleden indienen? 

U kunt alleen een nota voor uzelf (als werknemer) indienen. 

 

mailto:zorg@nedasco.nl
https://www.nedasco.nl/shared/content/uploads/2018/08/anker-bedrijfzorgverzekering-vergoedingen-n2018.pdf
https://www.nedasco-servicenet.nl/documenten/anker-algemene-voorwaarden-samen-beter-2017
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12. Heb ik een verwijzing van mijn huisarts of bedrijfsarts nodig? 

In bepaalde gevallen is een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig. U leest in de polisvoorwaarden 

voor welke gevallen u een verwijzing nodig heeft. 

 

13. Heb ik toestemming nodig voor een behandeling? 

Het kan zijn dat wij u in bepaalde gevallen eerst toestemming moeten geven voor een bepaalde 

behandeling. U kunt in de polisvoorwaarden terugvinden in welke gevallen u toestemming nodig heeft. 

 

14. Waar kan ik terecht voor overige vragen? 

U kunt contact opnemen met de afdeling Zorg op telefoonnummer 033 – 46 70 870 of via e-mail 

zorg@nedasco.nl. 

 

zorg@nedasco.nl

