
Stappen voor inleveren factuur 
bij de zorgverzekeraar

Tijdens de zorg krijgt u te maken met facturen voor 
de geleverde zorg. In de laatste levensfase van uw 
dierbare is dit niet iets waar u graag mee bezig bent 
en wilt u niet overvallen worden door facturen met 
soms vrij grote bedragen.

Wij geven u graag vooraf duidelijkheid wat u kunt 
verwachten zodat u hier straks niet meer tijd aan 
hoeft te besteden dan nodig. 

Heeft u financiële vraag? 
U kunt ons altijd benaderen met uw vragen en/of 
opmerkingen.

Business Controller
088 700 9720

DHEERADJ MANGROE

De cliënt ontvangt een factuur van Attenza voor de 
zorgverzekeraar
De eerste contactpersoon ontvangt een factuur per 
e-mail van Attenza voor de geleverde zorg. Deze factuur 
wordt tweewekelijks verzonden. 
Meer uitleg over de factuur? Kijk op de volgende pagina.

Lever de factuur in bij de zorgverzekeraar van de 
zorgvrager
U kunt de factuur vaak in een digitaal portaal van de 
verzekeraar uploaden. Bij de gestuurde factuur vindt 
u een instructie hoe dit bij de betreffende verzekeraar 
werkt.

Stuur een kopie van het uitkeringsbericht
U wordt verzocht een kopie te sturen van het 
uitkeringsbericht dat u van de zorgverzekeraar krijgt, 
bijvoorbeeld een foto naar finance@attenza.nl. De 
vergoeding is mogelijk afwijkend van het factuurbedrag. 
Met een kopie zullen wij de check voor u doen.

Betaling binnen?
De betaling die u ontvangt graag z.s.m. overmaken 
op NL09 RABO 0307 8903 09 t.n.v. Attenza BV onder 
vermelding van ons factuurnummer.
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TIP
Vraag de DigiD 
van de cliënt. 
Hiermee voorkomt 
u financiële 
afhandeling 
per post bij de 
zorgverzekeraar.



Aantal en prijs

Bij gespecialiseerde verpleging 
is er sprake van complexere 
verrichtingen. Denk hierbij 
aan inbrengen van een infuus, 
toedienen van medicijnen via een 
infuus (pompzorg), toedienen 
van zuurstof en uitzuigen van de 
luchtpijp/keel.

Mw. A. Jansen 
Nassaustraat 6
3314JR Dordrecht

BSN: CZ 1234567
AGBcode: 75752523
Betreft: Geleverde zorg februari 2019

Voor vragen over deze factuur verzoeken wij u contact op te nemen met Care Expert. 
Telefoon 088-1157270 e-mail: debiteuren@care-expert.nl

Aantal Omschrijving Van t/m Prijs Totaal (Euro)

12.00 Gespecialiseerde Verpleging - Prestatiecode 1004 19-2-2019 22-2-2019 7,55 181,20

400.00 Persoonlijke verzorging - Prestatiecode 1000 19-2-2019 22-2-2019 4,63 1.852,00

90.00 Verpleging - Prestatiecode 1002 19-2-2019 22-2-2019 6,02 541,80

Totaal (excl. BTW) 2.575,00
BTW Vrijgesteld 0,00

Wij verzoeken u deze factuur vóór 05/04/2019 over te maken op bankrekeningnummer 
NL09RABO0307890309 o.v.v. bovenstaand debiteur- en factuurnummer t.n.v. Attenza 
B.V. Totaal (incl. BTW) Euro 2.575,00

Attenza B.V.  Hoofdkantoor –Nassauweg 6 –3314 JR Dordrecht- T +31(0)88-700 9 700 – E info@attenza.nl
www.attenza.nl – KvK.nummer 63994984 – IBAN NL09 RABO 0307 8903 09 – BIC RABONL2U

Factuur

Factuurnummer : 564123456
Debiteurnummer     : 1234
Factuurdatum    : 12/03/2019
Vervaldatum      : 11/04/2019

Verpleging draait om het geven 
van medische zorg. Denk hierbij 
aan wondverzorging, klaarzetten 
en toedienen van medicijnen, 
stomazorg en katheterzorg.

Verpleging

Persoonlijke verzorging is alle 
hulp en ondersteuning die 
nodig is bij het verzorgen van 
het lichaam. Dit betekent dat 
een zorgverlener u bijvoorbeeld 
ondersteunt bij het opstaan, 
douchen, aankleden of naar 
het toilet gaan. Ook kan een 
zorgverlener medicatie aanreiken 
of toedienen.

De kolommen Aantal en Prijs 
zijn per vijf minuten. De totale 
tijd zijn de handelingen die de 
zorgverzekeraar vergoedt. Dit is 
altijd minder dan het aantal uur 
dat de zorgverlener aanwezig is. 

Wat kunt u vinden op de factuur?

Persoonlijke verzorging Gespecialiseerde verpleging



Een van de eerste vragen die wij vaak krijgen van (familie 
van) cliënten is: “Moet ik bijbetalen voor de zorg?”. Een logisch 
vraag, want niet iedereen heeft de financiële ruimte om dit te 
betalen. Het korte antwoord hierop is: “Nee, u hoeft niet bij 
te betalen.” Attenza vindt dat iedereen thuis moeten kunnen 
wonen en overlijden ongeacht zijn of haar financiële situatie. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de financiële 
afdeling op 088 700 9720 of finance@attenza.nl. 

Moet ik een particuliere bijdrage betalen
voor de zorg van Attenza?

Business Controller
088 700 9720

DHEERADJ MANGROE

Heeft u een restitutiepolis? 
Uw zorg wordt volledig vergoed 

door de verzekeraar.


