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Annulatiebeleid 
 

 
 

Consultaties en huisbezoeken 
 
Wij houden graag tijd voor jullie vrij, zo kunnen we een kwaliteitsvolle zorg bieden.  
Zijn jullie verhinderd? Dan weten wij dit graag 24u vooraf van de consultatie.  
Annuleren kan overdag bij jouw vroedvrouw zelf, na 18u kan dit via het algemeen  
nummer 0489/17 19 49. Gebeurd dit niet tijdig?  
Dan wordt de consultatie in rekening gebracht. 
 
 
 
Cursussen 
 
Voor jullie kunnen deelnemen aan de cursussen wordt er gevraagd het verschuldigde 
bedrag te betalen. Dit gebeurt door ons online betaalsysteem  
(PayPal, Bancontact en Payconiq). 
 
Bij annulering:  

- > 2 weken op voorhand: Kan dit kosteloos 
- < 2 weken op voorhand: Kan er een kost van 25 % van het verschuldigde bedrag in 

gehouden worden 
- No show of geen annulatie: De volledig betaalde kost wordt in rekening gebracht en 

kan niet terugbetaald worden. 
 
Bij betaling van de cursussen zijn de data ook gekend, kan er niet deelgenomen worden op 
een bepaalde data wordt er ook geen terugbetaling of inhaling van de les voorzien. 
 
 
Wachtvergoedingen 
 
De wachtvergoedingen worden betaald voor de start van de 37 weken zwangerschap.  
Voor deze vergoeding zijn we gedurende 5 weken 7/7 en 24/24u van wacht. Eenmaal de 
37ste zwangerschapsweek ingegaan, kan de wachtvergoeding niet meer teruggestort 
worden.  
 
Wordt er beslist na 37 weken zwangerschap dat er alsnog een inleiding zal plaatsvinden of 
een keizersnede wordt ingepland, dan kan de wachtvergoeding ook niet worden 
teruggevorderd.  
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Een premature bevalling 
 
Soms zijn er ook onvoorziene omstandigheden en beval je buiten de fysiologische 
bevoegdheid van een zelfstandige vroedvrouw, dit wil zeggen < 37ste zwangerschapsweek. 
Wanneer de wachtvergoeding reeds betaald werd, kan deze teruggestort worden.  
 
Wens je toch nog een begeleiding van je vroedvrouwen tijdens de premature bevalling?  
Dan komen we graag langs thuis om de arbeid vast te stellen om zeker te zijn dat het om 
een startende arbeid gaat, nadien sturen we jullie door met de nodige overdracht naar het 
verloskwartier.  
Om iedereen van een begeleiding te kunnen voorzien, kunnen we de begeleiding in het 
ziekenhuis niet op ons nemen bij een premature bevalling en is het aangewezen dat de 
vroedvrouwen vanuit het ziekenhuis voor de gepaste begeleiding zorgen.  


