
Bijlage B

Vervoerstarieven 2022 VLAANDEREN
AMBULANCE

TARIEVEN niet-dringend ziekenvervoer in AMBULANCE 

Standaardtarief mutas startforfait 1 tot 10 km per rit € 78.00

11-30 km per km € 2.51

>30 km per km € 2.23

Reeksvervoer dialyse startforfait 1 tot 10 km per rit € 78.00

11-30 km per km € 2.56

>30 km per km € 2.28

Reeksvervoer oncologie startforfait 1 tot 10 km per rit € 78 (+0.05cent/gefactureerde km)

11-30 km per km € 2.56

>30 km per km € 2.28

ritten buiten de  gewone uren

Voor vervoeren tussen 20:00 en 06:00 mag er een éénmalige toeslag van € 20,00 per dossier worden 
aangerekend. Het tijdstip waarop de patiënt moet worden afgehaald bepaalt of het supplement van 
toepassing is.
Dit supplement is niet van toepassing voor vervoer in het kader van: chemotherapie, radiotherapie, 
nierdialyse.

Zuurstofsupplement
Het zuurstofsupplement bedraagt 15€

wachtgeld

Er is geen wachtgeld voorzien. De vervoerder wordt niet geacht om te blijven wachten tot een onderzoek, 
behandeling klaar is. Een eventuele terugrit mag afzonderlijk worden gefactureerd.

verbruiksgoederen
Er mogen geen extra kosten in rekening worden gebracht voor gebruikt materiaal (vb. 
wegwerphandschoenen, lakens..).  

Opmerkingen :

Startforfait
Er wordt gewerkt met een startgeld waarin een vast aantal  kilometers zijn inbegrepen. Het facturatiebedrag 
zal dus nooit lager zijn dan dit startforfait.

Forfaitair Bedrag

Vaste ritprijs, ongeacht de afstand.

Reeksvervoer dialyse

Het tarief reeksvervoer dialyse  is van toepassing op  het chronisch vervoer van dialysepatiënten van hun 
verblijfplaats naar het dialysecentrum en terug. Voor nachtdialyse, vakantiedialyse en evt. pediatrische dialyse 
is het standaardtarief van toepassing.

Laattijdige Annulatie

Laattijdige annulatie: we spreken over een laattijdige annulatie als de rit minder dan 2 uur voor de afspraak 
geannuleerd wordt.
De vervoerder mag 1x het bedrag van het startforfait van de geannuleerde rit (enkele reis!) factureren aan de 
persoon of instelling die verantwoordelijk is voor de laattijdige annulatie. Voor annulaties meer dan 2 uur voor 
de afspraak mogen geen kosten in rekening worden gebracht.

Annulatie ter plaatse, Loze rit

De vervoerder mag 1x het volledig bedrag van de geannuleerde rit (enkele reis!) factureren aan de persoon of 

instelling die verantwoordelijk is voor annulatie ter plaatse of loze rit, met een maximum van € 200,00.


