
Checklist aanvraag tegemoetkoming medische kosten (KBVB) 

1. Bijkomende informatie te vinden op www.kofc.be. Hiervoor moet u geregistreerd zijn op de website. 

2. In te vullen door belanghebbende op het aanvraagformulier. 

 Naam en voornaam in hoofdletters 

 Zijn/haar geboortedatum 

 Zijn/haar juist adres 

 Klever ziekenfonds 

 Beroep 

 Werkgever 

 Sociale zekerheid  NEEN 

3. BELANGRIJK: Op het medisch getuigschrift dat door de behandelende arts (eventueel spoedarts) wordt 

ingevuld, moet worden aangeduid of kiné of fysio noodzakelijk is. Lees ook de richtlijnen die er onder 

staan in geval van bijkomende behandelingen. 

4. In te vullen op dit blad – NIET op het aanvraagformulier – gegevens voor onze administratie. 

 Functie: speler / oefenmeester / scheidsrechter / aangesloten vrijwilliger / andere ……………………………………………………………. 

 Datum en tijdstip ongeval: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Tijdens welke wedstrijd: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 Welke ploeg: 1ste ploeg / Res ……………… / U………………… / Aspirantjes 

 Tijdens training: JA / NEE 

 Plaats ongeval: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 Relaas der feiten: ………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

 Rekeningnummer:  IBAN:…………………………………………………………………………………………………………………….. BIC: ………………………………………………………………………………..……  

5. Tijdstip wanneer deze checklist, samen met uw aanvraag in de voorziene brievenbus werd 

gedeponeerd:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . Max 10 kalenderdagen na ongeval. 

Vergeet niet een sms te sturen naar de persoon die de verdere afhandeling regelt. 

6. Uitsluitend voor de administratie: 

 Tijdstip van registratie: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 Registratienummer: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Dit papier bijhouden ter controle dat de aanvraag tijdig werd ingediend bij onze administratie. 

8. Enige tijd later zal u via de afgevaardigde een bevestiging krijgen dat het dossier werd geopend. Deze 
bevestiging is tevens  een bewijs van genezing verklaring dat moet getekend worden door de 
geneesheer. 

9. Samen met de genezingsverklaring bezorgt u onze administratie alle relevante betalingsbewijzen. 

10. U zal per mail door onze GC verwittigd worden van de uitbetaling. Dit gebeurt door de club naar de door 

u opgegeven rekening. 

http://www.kofc.be/

