
Gegevens van de praktijk 
Naam van de praktijk : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Straat + huisnummer : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode + woonplaats : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Partner ID* : _____________________________________________________________________________________________________________________________________  (verplicht)

* Uw Partner ID heeft u van Reaal Dier & Zorg per post ontvangen, u moet deze invullen. 
Zonder Partner ID kan uw inzending niet verwerkt worden.

Gegevens declaraties
Aantal bijgesloten nota’s  : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Totaalbedrag : € ____________________________________________________________________________________________________________________________  (inclusief BTW)

Inzenddatum : _______________________________________________________    Handtekening   : ____________________________________________________________________

Uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de envelop ontvangt u een bevestiging dat de nota’s in behandeling zijn genomen.  
Als u binnen 7 werkdagen geen e-mail bevestiging heeft ontvangen of als het bedrag niet klopt, belt u dan naar 072 - 518 56 50 of mailt u dan 
naar betaalgemak@reaaldierenzorg.nl. 

Om uw nota’s goed en snel te kunnen verwerken, is het belangrijk dat er op de nota in elk geval de volgende gegevens staan
•  Gegevens van de praktijk •  Behandeldatum •  Omschrijving van de diagnose
•  Gegevens van de eigenaar •  Naam huisdier •  Chipnummer 
•  Altijd 1 factuur per dier (dus niet > 1 dier op 1 factuur)

Let op:
• Indien 1 van de bovenstaande gegevens ontbreekt kan de factuur niet verwerkt worden.  

De factuur wordt dan teruggestuurd en er wordt door Reaal Dier & Zorg GEEN geld overgemaakt aan de praktijk.
• Voeding en borg mag niet op de nota staan, dit wordt door Reaal Dier & Zorg niet vergoed.
• De naam en het chipnummer van uw huisdier moeten op de nota geprint staan.
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Uw nota’s worden in opdracht en onder verantwoorde-
lijkheid van Reaal Dier & Zorg verwerkt. Het is daarom 
belangrijk dat u uw nota’s goed aanlevert, zodat ze snel 
en foutloos verwerkt kunnen worden. 

Na ontvangst van de nota’s krijgt u uiterlijk 14 dagen 
later het totaalbedrag op uw IBAN, zonder kosten. 
Stuur alleen de nota’s op, andere informatie zoals bijv. 
patiënten kaarten, overlijdens berichten, losse briefjes 
kunnen niet verwerkt worden. Als de Paarse Envelop-
pen bijna op zijn kunt u deze bestellen via zakelijk.
reaaldierenzorg.nl.

Let op:
• Als u een nota instuurt met daarop meerdere behandeldata, dan mogen deze data 

maximaal 7 dagen van elkaar verschillen.
• Dekkingscontrole vooraf en per behandeldatum uitvoeren.
• De nota’s moeten binnen 6 maanden na de behandeldatum worden ingestuurd.
• Alleen nota’s hoger dan € 500 en lager dan € 5.000 komen in aanmerking voor het 

Direct Uitkeren aan de praktijk.
• Nota’s lager dan € 500 of hoger dan € 5.000 komen NIET in aanmerking  

voor Direct uitkeren aan de praktijk. Deze nota’s worden NIET in behandeling  
genomen 

• Gebruik voor het opsturen van de nota’s altijd de Paarse Envelop. 
• Per Paarse Envelop 1 notabegeleidingsformulier, ongeacht het aantal nota’s dat u 

opstuurt. 

Tip • Maak van dit ingevulde formulier een kopie voor de eigen administratie
  • Noteer op de kopie de factuurnummers en de factuurbedragen

Notabegeleidingsformulier 
bij Paarse Envelop Reaal Dier & Zorg


