
 
Disclaimer  
Deze Raming Te Goeder Trouw toont de kosten van artikelen en diensten die redelijkerwijze te 
verwachten zijn voor uw zorg. Deze raming is gebaseerd op de informatie waarover wij op dat 
moment beschikten.  
 
Deze Raming Te Goeder Trouw bevat geen onbekende of onverwachte kosten die tijdens uw 
behandeling nodig kunnen zijn. Uw factuur kan hoger uitvallen indien zich complicaties 
voordoen of speciale omstandigheden optreden. In dit geval geeft federale wetgeving u het recht 
om de rekening te betwisten (er tegen in beroep te gaan).  
 
Als u meer in rekening wordt gebracht dan deze Raming Te Goeder Trouw, heeft u het 
recht de rekening te betwisten.  
 
U kunt contact opnemen met de vermelde zorgverlener of de zorginstelling om hen te laten 
weten dat uw factuur hoger is dan de Raming Te Goeder Trouw. U kunt hen vragen de rekening 
bij te werken zodat deze overeenkomt met de Raming Te Goeder Trouw, over de rekening te 
onderhandelen, en of er financiële bijstand beschikbaar is.  
 
U kunt ook een proces voor geschillenbeslechting starten bij het Amerikaans Ministerie van 
Volksgezondheid en Sociale Zaken (U.S. Department of Health and Human Services). Als u 
ervoor kiest om gebruik te maken van het geschillenbeslechtingsproces, moet u het 
geschillenproces starten binnen 120 kalenderdagen (ongeveer 4 maanden) vanaf de datum op de 
originele factuur.  
 
De kosten van het geschillenbeslechtingsproces zijn $25. Indien u door het agentschap dat uw 
geschil behandelt in het gelijk wordt gesteld, hoeft u enkel de prijs te betalen die deze schatting 
te goeder trouw aangeeft. Indien niet u, maar de zorgverlener of zorginstelling in het gelijk wordt 
gesteld, zult u het hogere bedrag moeten betalen.  
Voor meer informatie en het formulier om dit proces op te starten gaat u naar 
www.cms.gov/nosurprises (alleen beschikbaar in het Engels) of belt u gratis hun hulp- en 
informatienummer: (+1) 1-877-696-6775. 
 
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst over uw recht op een Raming Te Goeder Trouw 
of het geschillenbeslechtingsproces gaat u naar www.cms.gov/nosurprises (alleen beschikbaar in 
het Engels) of belt u gratis hun hulp- en informatienummer: (+1) 1-877-696-6775.  
Bewaar deze Raming Te Goeder Trouw op een veilige plaats of neem er foto's van. U kunt hem 
nodig hebben indien uw factuur hoger uitvalt. 
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www.cms.gov/nosurprises (alleen beschikbaar in het Engels) of belt u gratis hun hulp- en 
informatienummer: (+1) 1-877-696-6775.  
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