
Voordat wij de kosten vergoeden van zittend ziekenvervoer of logeren, heeft u eerst toestemming van ons nodig. 
 
• Heeft u geen toestemming? Dan nemen wij de declaratie niet in behandeling. 
• Op onze website leest u hoe u toestemming vraagt.

Vervoerskosten declareren

Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Dan kunt u uw kosten van vervoer bij ons indienen met dit declaratie-
formulier. U kunt met dit formulier (Deel 1 & 2) maximaal 20 dagen vervoer declareren. Let wel op dat u Deel 1 & 2 
van dit formulier volledig invult.

 Persoonsgegevens
Stap 1: vul uw persoonsgegevens en relatienummer in.

 Toestemming
Stap 2: kruis aan of u toestemming heeft gekregen voor zittend ziekenvervoer, logeren of beide. Heeft u 
 toestemming voor logeren? Voeg dan de nota toe van het logeeradres waar u verbleef (hotel, 
 Bed & Breakfast).

 Reisgegevens
Stap 3: kruis de categorie aan van het vervoer waarvoor u van ons toestemming heeft gekregen. Deze categorie
 vindt u terug in uw toestemmingsbrief.
Stap 4: kruis aan welk soort vervoer u declareert. Declareert u verschillende soorten vervoer? Gebruik dan 
 meerdere formuleren. 
Stap 5: vul de gegevens van uw vertrekadres in. Vul daarna het adres in waar u naartoe reist. Gaat u naar
 verschillende adressen? Gebruik dan meerdere formulieren.
Stap 6: vul de reiskosten per datum in. Aan de linkerkant vult u de heenreis in, aan de rechterkant de terugreis. 
 Wilt u meer dan 20 reisdagen declareren? Gebruik dan meerdere formulieren.
Stap 7: reist u met het openbaar vervoer? Stuur dan de volgende stukken mee: kaartjes voor de trein, tram, metro 
 of bus, of een overzicht van uw OV-chipkaart waarop uw reis is gemarkeerd.
Stap 8: reist u met de taxi en is dit niet geregeld door Transvision? Stuur dan de rekening van uw taxirit mee. 
 Hierop moet uw naam en geboortedatum staan.

 Afspraakbevestiging
Stap 9: voeg tot slot een kopie van de afsprakenkaart toe, of een bericht van de zorgverlener waarin deze de
 afspraak bevestigt.

 Ondertekening
Stap 10: onderteken en verstuur het formulier. 

Declaratieformulier 
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Belangrijke informatie

https://www.pnozorg.nl/vergoedingen/toestemming-vragen/zittend-ziekenvervoer/
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Declaratieformulier 
Zittend ziekenvervoer & logeren 2020

(Deel 1)

Voorletters / achternaam

Geboortedatum      -   - Relatienummer

  Voor welke categorie heeft u toestemmming gekregen?

  Geriatrische revalidatie                     Intensieve kindzorg                Rolstoelafhankelijk 

  Chemo- / radio- / immuuntherapie      Donor                  Visueel gehandicapt

  Nierdialyse           Hardheidsclausule               Andere indicatie

Waarvoor heeft u toestemming gekregen?

            Vervoer     Logeren (incl. heen- en terugreis)    Vervoer + logeren

Hoe reist u?                       Eigen vervoer              Taxivervoer               Openbaar vervoer 

Reisgegevens
      Vul hieronder de gegevens van uw reis in. Let op! U kunt uw reis ook declareren als u blijft overnachten.

Vertrekpunt en bestemming (1 formulier per bestemming): 

      Postcode vertrekpunt

      Postcode bestemming     Naam zorgverlener 

                   Boot-, tol-                      Boot-, tol-
       Datum    Aantal             Bedrag         of tunnel-         Datum     Aantal Bedrag          of tunnel-
       dd-mm-jj          kilometers        in €        kosten in €         dd-mm-jj     kilometers in €         kosten in €

Datum vervoer
     Vul hieronder de data in van uw reizen. Aan de linkerkant vult u het aantal kilometers in dat u zelf heeft gereden,
     of het bedrag dat u kwijt was aan openbaar vervoer of aan een taxi. Voor de eventuele terugreis vult u zo ook
     de kolommen rechts in. Vul ook eventuele boot-, tol- of tunnelkosten in.
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Declaratieformulier 
Zittend ziekenvervoer & logeren 2020

(Deel 2)

Zijn de kosten voor zittend ziekenvervoer 
ontstaan als gevolg van een ongeval?

Nee
Ja, het ongeval vond plaats op

Voor het wijzigen van persoonlijke gegevens, zoals uw adres of rekeningnummer, verwijzen wij u naar mijnpno.nl.

Voor een vlotte afwikkeling vragen wij u:  - per persoon één declaratieformulier te gebruiken
      - de declaraties niet op te sparen en zo snel mogelijk in te sturen
      - uw declaraties te sturen naar PNOzorg, Postbus 463, 3990 GG Houten

PNOzorg stuurt uw ingediende declaratie niet terug, wij adviseren u een kopie van uw declaratieformulier en nota’s te 
maken. Voor uw eigen administratie kunt u de Declaratiespecificatie gebruiken of kijkt u op mijnpno.nl.

  -  -
Voor vragen ben ik tijdens kantooruren 
bereikbaar op telefoonnummer

Datum van ondertekening Handtekening
-          -

                   Boot-, tol-                      Boot-, tol-
       Datum    Aantal              Bedrag         of tunnel-         Datum     Aantal Bedrag          of tunnel-
       dd-mm-jj          kilometers        in €        kosten in €         dd-mm-jj     kilometers in €         kosten in €

Ja, dit formulier is naar waarheid ingevuld

Risicodraagster van de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.  handelsregisternummer 30135168, AFM-nummer 12000633) en van de aanvullende en andere 
verzekeringen ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. (handelsregisternummer 30209308, AFM-nummer 12001024). Beide zijn gevestigd te Houten.  Incassant-ID: NL73ZZZ3013511680002. 
Postbus 459, 3990 GG Houten. Telefoon: 030 639 62 62. Fax: 030 635 20 72. Internet: www.pnozorg.nl.
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