Tarieven facturatie
Regenboog Apotheek declareert verzekerde zorg bij de Nederlandse zorgverzekeraar.
Regenboog Apotheek factureert onverzekerde zorg bij de patiënt.
Het kan voorkomen dat Regenboog Apotheek geen declaratie in kan dienen en u de factuur
zal overhandigen. Dit kan voorkomen indien:





U bent niet verzekerd.
U bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waar Regenboog Apotheek geen contract
mee heeft.
U heeft onverzekerde zorg afgenomen en hier geldt een eigen bijdrage voor die niet
door de zorgverzekeraar wordt betaald.
U bent verzekerd bij een buitenlandse zorgverzekeraar

Indien een van deze situaties op u van toepassing is zult u een factuur ontvangen bij de
geleverde zorg. U kunt deze factuur altijd indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw
zorgverzekeraar zal u verder toelichting geven op de afwikkeling.

Factuurtarieven:
Prijs medicijn

afhankelijk van medicijn

Eerste uitgifte
Terhandstelling
Apotheekbereiding
Bijzondere bereiding
Weekterhandstelling
Twee-weken-terhandstelling
Drie-weken-terhandstelling

€ 6,00
€ 6,00
€ 12,00
€ 96,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 7,50

De totaalprijs kan meerdere elementen van de hierboven genoemde tarieven bevatten.
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar dupon@regenboogapotheek.nl.

Billing prices
Regenboog Apotheek declares insured care with the Dutch health insurer.
Regenboog Apotheek hands over/sends invoices for uninsured care to the patiënt.
It’s possible Regenboog Apotheek can’t declare the provided care and will hand over the
invoice to the patient. This circumstance can occur if:





You are uninsured.
You are insured with a unconracted health insurer.
You received uninsured care and you have to pay a contribution because the health
insurer doesn’t reimburse this care.
You are insured with a insurer form a foreign country.

If one of these situations is applicable to you then you will receive an invoice. The provided
care will be specified on this invoice. It’s always optional to submit this invoice with your
own health insurer. Your health insurer will provide explanation about the possible
reimbursement.

Invoice prices:
Price of medicine

dependent on medicine

First handout
Handout
Pharmaceutical preparation
Special pharmaceutical preparation
One week handout
Two week handout
Three week handout

€ 6,00
€ 6,00
€ 12,00
€ 96,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 7,50

The total price can contain multiple elements of the above mentioned prices.
If more information is requested, please send an email to dupon@regenboogapotheek.nl.

