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Betalingsvoorwaarden  
 
In het basispakket van de zorgverzekeraar is de standaard verloskundige zorg opgenomen. Dit geldt 
ook voor de counseling, prenatale screening, bloedonderzoeken en drie standaard echo’s 
(termijnecho, 13 weken echo en 20 weken echo). Deze zorg wordt gedeclareerd bij de 
zorgverzekeraar.  
 
Heb je gekozen voor een pakket wat het beste bij jou past? Laat ons dit dan zo vroeg mogelijk weten. 
Zo kun je optimaal gebruik maken van de mogelijkheden. Aanvang biedt extra diensten aan in 
verschillende pakketten. Deze diensten worden niet vergoed door de verzekering.  
 
Indien je kiest voor het royaal pakket zijn de kosten €199,-.  
Na de termijnecho zal de factuur per mail verstuurd worden en word de betaling van €199,- binnen 
14 dagen voldaan.  
 
Indien je kiest voor het excellent pakket zijn de kosten €349,-, indien de zorgverzekeraar de 
bevalcursus en borstvoedingscursus vergoed kom je uiteindelijk uit op een totaalbedrag van €225,-. 
Na de termijnecho zal de factuur per mail verstuurd worden en word de betaling van €349,- binnen 
14 dagen voldaan.  
 
Indien je kiest voor het premium pakket zijn de kosten €499,- indien de zorgverzekeraar de 
bevalcursus en borstvoedingscursus vergoed kom je uiteindelijk uit op een totaalbedrag van €375,-.  
Na de termijnecho zal de factuur per mail verstuurd worden en word de betaling van €499,- binnen 
14 dagen voldaan.  
 
Indien je kiest voor premium PLUS pakket zijn de kosten €1099,- indien de zorgverzekeraar de 
bevalcursus en borstvoedingscursus vergoed kom je uiteindelijk uit op een totaalbedrag van €975,- 
Deze betaling zal worden verspreid over de drie trimesters van de zwangerschap:  

§ €366,33 bij 10 weken zwangerschap 
§ €366,33 bij 20 weken zwangerschap 
§ €366,33 bij 30 weken zwangerschap 

Deze facturen zullen per mail verstuurd worden. Gelieve de betaling binnen 14 dagen te voldoen.  
 
Ben je al verder in je zwangerschap maar wil je nog graag een pakket afnemen? Laat het ons weten. 
Samen kijken we naar de mogelijkheden.  
 
Soms loopt een zwangerschap anders dan verwacht en wordt de zorg overgenomen door de 
gynaecoloog. Natuurlijk ben je dan nog steeds van harte welkom bij Aanvang voor pretecho’s en 
cursussen.  
Mocht je gekozen hebben voor premium PLUS pakket met continue begeleiding mag je indien je 
zwangerschap medisch is ons nog ten alle tijden bellen voor je deze ondersteuning.  
 
 
 


