
Van: info@agbcode.nl
Onderwerp: Informatie over uw AGB-inschrijving

Datum: 2 augustus 2017 02:07
Aan: lies@nederlandslank.nl

Geachte heer,mevrouw,

Hierbij brengen wij u op de hoogte van een wijziging in uw registratie in het AGB-register. Deze wijziging kan het gevolg zijn van een
wijziging die u zelf heeft doorgegeven, maar kan bijvoorbeeld ook afkomstig zijn van een authentiek bronregister (bijvoorbeeld Kamer van
Koophandel of BIG-register).

Heeft u geen wijziging aan ons doorgegeven, maar wel deze e-mail ontvangen?
In veel gevallen heeft dit te maken met kwaliteitsacties die wij uitvoeren om uw AGB-registratie up-to-date te houden. U hoeft geen verdere
acties te ondernemen. Ga naar www.agbcode.nl en kies voor 'Ik ben zorgaanbieder' voor meer informatie. 

Hieronder vindt u een overzicht van uw registratie, na wijziging van de gegevens:

AGB-Code
Vestiging : NEDERLAND SLANK
Zorgsoort : Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg
Status AGB-code registratie: Actief
Datum bevoegd:
Datum aanvang registratie: 23-5-2012
 
Basisgegevens
Zorgpartij type : Vestiging
Naam : NEDERLAND SLANK
Openbaarheid gegevens : Openbaar
Status : Actief
KvK Vestiging : 000025004751
Datum uitschrijving KvK nummer
Handelsnaam (1) : Nederlandslank.nl
Handelsnaam (2) : de Metaboloog
Datum einde
 
Adresgegevens
Soort adres Adres Provincie Land Datum aanvang Datum einde
Bezoekadres Nieuwe Haven 141 k

3117AA SCHIEDAM
Zuid-Holland NEDERLAND 23-5-2012

 
Communicatiegegevens
Type Ten behoeve van Gegeven Datum aanvang Datum einde
E-mail Algemeen lies@nederlandslank.nl 23-5-2012
Telefoonnummer Algemeen 06-53249028 23-5-2012

 
Contactpersonen:
Naam Rol Aanvang Einde
Mw. EJ VAN DUIJN Eigenaar 23-5-2012

 
Erkenningen
Erkenningtype Naam verlener Status Referentie Datum aanvang Datum einde
Register KvK Actief 000025004751 23-5-2012

 
Kwalificaties
Code
kwalificatie

Omschrijving kwalificatie Datum aanvang
kwalificatie

Datum einde
kwalificatie

9000 Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg 23-5-2012
 
Deze vestiging is geregistreerd als vestiging van onderneming :
AGB Code Naam Adres Aanvang Einde
90063316 DE METABOLOOG Nieuwe Haven 141 k

3117AA SCHIEDAM
23-5-2017 -

 
Bij deze vestiging zijn werkzaam:
AGB
Code

Naam Adres Aanvang Einde Zorgaanbod Rol

90103792 R SALEM- Zegenstraat 78 23-5-2017 - Orthomoleculaire geneeskunde In loondienst bij



90103792 R SALEM-
LACHHAB

Zegenstraat 78 
3082XX ROTTERDAM

23-5-2017 - Orthomoleculaire geneeskunde In loondienst bij

 

Uw gegevens zijn binnen 1 werkdag zichtbaar via onze AGB-Webapplicatie en binnen 1 werkweek zijn alle zorgverzekeraars geïnformeerd
over uw gewijzigde registratie in AGB.

Indien uw gegevens zijn beëindigd, kunt u geen gebruik meer maken van de aan u toegekende AGB-code(s) per de datum waarop uw
AGB-code beëindigd is. Dit betekent dat de zorgdeclaraties welke betrekking hebben op de periode na deze datum, door de
zorgverzekeraars zullen worden afgekeurd.
Mocht u in de toekomst uw AGB-code willen activeren, dan dient u een nieuwe aanvraag in te dienen.

Mocht u in de toekomst een wijziging willen doorgeven en u bent in het bezit van een VECOZO-certificaat dan kunt u een groot deel van
uw gegevens in AGB wijzigen via www.vecozo.nl. De wijzigingen die via VECOZO worden aangeleverd, worden automatisch verwerkt in
AGB. Alle aanpassingen zijn binnen een werkdag zichtbaar en worden ook doorgestuurd naar de zorgverzekeraars in Nederland. Indien u
niet in het bezit bent van een VECOZO-certificaat kunt u contact met ons opnemen via 030 8008 380. Voor meer informatie kunt u ook
kijken op http://www.agbcode.nl.

U kunt niet alle gegevens aan ons doorgeven. Voor contractgegevens, zoals betaalgegevens, dient u contact op te nemen met uw
zorgverzekeraar.

Met vriendelijke groet,

Het AGB-team 
www.agbcode.nl
030 8008 380

(Dit email-bericht is automatisch gegenereerd. Reacties via dit mailaccount zullen niet in behandeling worden genomen.).


