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2009: aanvraag tot tussenkomst vanuit Comfort+ en Comfort+expat 

Sport-, fitness- of wellnessabonnement, dieet 
 

 

Comfort+ en Comfort+expat kennen aan de aangesloten klanten vanaf 6 jaar (en zonder 
leeftijdslimiet), die in orde zijn met hun bijdragen en de eventuele wachttijd hebben 
doorlopen een tussenkomst tot € 20 per kalenderjaar, toe: 
 

� in het sport- of fitnessabonnement in een erkende Belgische club op basis van 
onderstaand ingevuld aanvraagformulier dat eveneens als betalingsbewijs geldt.  
In geval van een beurtenabonnement, is het noodzakelijk dat er minstens 10 beurten zijn       
betaald.Volgende sporten komen niet in aanmerking voor deze tussenkomst: gevechts- 
en verdedigingssporten, denk- en vliegsporten, caféspelen en sporten die gemakkelijk 
tot kwetsuren leiden zoals karting, motorcross of benjispringen. 

� in het wellnessabonnement of minstens 2 wellnessbeurten in een wellnesscentrum 
met een NACE erkenningsnummer 9304001.  

� in de raadplegingen bij een erkende diëtist(e) of dieetvereniging. 
 

In te vullen door de klant 

 

Voornaam – Naam ................................................................................................... 
 

Geboortedatum      ………………………………………………………………………………………. 
 

Aansluitingsnummer bij het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex 
 

516/............................................. 
 

of bevestig je kleefbriefje 
 

In te vullen door de gemachtigde van een erkende 
Belgische sport-, fitnessclub of wellnesscentrum (met een NACE erkenning 9304001) 

 

 
Ondergetekende ……………………….………………………………………………………………. 
 

Functie in de sport- of fitnessclub of het wellnesscentrum ………………………………………… 
 

verklaart dat (vul in wat van toepassing is) 
 

[Voornaam – Naam]  …………………………………………………………………………………… 
 

o van … / … /………… tot en met … / … / ………… bij onze sport-, fitnessclub of 
 

      wellnesscentrum is ingeschreven en hiervoor € ……… heeft betaald. 
 

o een ……… beurtenabonnement heeft bij onze sport, fitness of wellnessclub en hiervoor 
 

€ ……  heeft betaald (minstens 10 beurten voor sport en fitness, minstens 2 beurten voor  
wellness). [enkel voor wellnesscentra] en voeg hierbij een kopie als bewijs van de NACE 
erkenning 93040001. 

  

o € …… heeft betaald als inschrijving voor een dieetbegeleiding. 
 

Datum    …. / …. / ……..                         Stempel van de sportclub, het fitnesscentrum of 
                                                                wellnesscentrum  en handtekening van de gemachtigde 
 
 
 
 
 
 
 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar Onafhankelijk Ziekenfonds Securex, Verenigde-
Natieslaan 1 - 9000 Gent of Genèvestraat 4 – 1140 Brussel, geef het af in je ziekenfondskantoor of 
deponeer het in één van onze brievenbussen. De meest recente lijst van onze zetels, contactpunten en 
brievenbussen kan je steeds raadplegen op www.securex-ziekenfonds.be of in Profiel, ons 
driemaandelijks klantentijdschrift. 
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