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uw kenmerk 
ons kenmerk  1234.567.890 / BB1234567 
bijlage(n) 
 
 
AFZ LCM - Finsys - Haachtsesteenweg 579 PB 40 - 1031 BRUSSEL 

 
 
 
 
 
Datum 
 
 
CM Betaalbrief 
 
 
Geachte Mevrouw 
Geachte Meneer 
 
 
Vandaag storten wij 2.646,72 euro, met referentie "110-xxxx05,110-xxxx06,110-xxxx07,110-
xxxx10,110-xxxx12,110-xxxx13,110-xxxx25,110-xxxx70,110-xxxx71,110-xxxx03", op uw 
bankrekening IBAN BE00 1234 5678 9101 / BIC ABCDEFGH. 
 
 
Deze betaling omvat volgende facturen en/of regularisaties: 
 

Factuur Bedrag 

110-xxxx05 512,67 

110-xxxx06 560,08 

110-xxxx07 426,33 

110-xxxx10 22,98 

110-xxxx12 113,38 

110-xxxx13 301,68 

110-xxxx25 374,32 

110-xxxx70 34,76 

110-xxxx71 139,72 

110-xxxx03 160,80 

 2.646,72 

 
 
Onderstaand overzicht toont de details van de betaling. 
 

 
Factuur 110-xxxx05 voor een bedrag van 512,67 euro 
 

Uw referentie 110-xxxx05 

Referentie M38 153099397 

Bedrag betaling (*) 512,67 

Bedrag in behandeling (**) 0,00 

 
(*) Dit bedrag komt overeen met het aanvaard bedrag na een eerste nazicht door onze controlesystemen. 
(**) Het bedrag in behandeling zal geanalyseerd worden door de betrokken ziekenfondsen. De eventuele 
rectificaties zullen u meegedeeld worden via een M38-verificatieblad. Gelieve dus te wachten op het M38- 
verificatieblad van elk ziekenfonds alvorens één of meerdere prestaties opnieuw in te dienen. 
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Factuur 110-xxxx06 voor een bedrag van 560,08 euro 
 

Uw referentie 110-xxxx06 

Referentie M38 153099399 

Bedrag betaling (*) 560,08 

Bedrag in behandeling (**) 0,00 

 
(*) Dit bedrag komt overeen met het aanvaard bedrag na een eerste nazicht door onze controlesystemen. 
(**) Het bedrag in behandeling zal geanalyseerd worden door de betrokken ziekenfondsen. De eventuele 
rectificaties zullen u meegedeeld worden via een M38-verificatieblad. Gelieve dus te wachten op het M38- 
verificatieblad van elk ziekenfonds alvorens één of meerdere prestaties opnieuw in te dienen. 

 

 

Factuur 110-xxxx07 voor een bedrag van 426,33 euro 
 

Uw referentie 110-xxxx07 

Referentie M38 153099401 

Bedrag betaling (*) 426,33 

Bedrag in behandeling (**) 0,00 

 
(*) Dit bedrag komt overeen met het aanvaard bedrag na een eerste nazicht door onze controlesystemen. 
(**) Het bedrag in behandeling zal geanalyseerd worden door de betrokken ziekenfondsen. De eventuele 
rectificaties zullen u meegedeeld worden via een M38-verificatieblad. Gelieve dus te wachten op het M38- 
verificatieblad van elk ziekenfonds alvorens één of meerdere prestaties opnieuw in te dienen. 
 

 

 

Factuur 110-xxxx10 voor een bedrag van 22,98 euro 
 

Uw referentie 110-xxxx10 

Referentie M38 153099402 

Bedrag betaling (*) 22,98 

Bedrag in behandeling (**) 0,00 

 
(*) Dit bedrag komt overeen met het aanvaard bedrag na een eerste nazicht door onze controlesystemen. 
(**) Het bedrag in behandeling zal geanalyseerd worden door de betrokken ziekenfondsen. De eventuele 
rectificaties zullen u meegedeeld worden via een M38-verificatieblad. Gelieve dus te wachten op het M38- 
verificatieblad van elk ziekenfonds alvorens één of meerdere prestaties opnieuw in te dienen. 

 

 

Factuur 110-xxxx12 voor een bedrag van 113,38 euro 
 

Uw referentie 110-xxxx12 

Referentie M38 153099403 

Bedrag betaling (*) 113,38 

Bedrag in behandeling (**) 0,00 

 
(*) Dit bedrag komt overeen met het aanvaard bedrag na een eerste nazicht door onze controlesystemen. 
(**) Het bedrag in behandeling zal geanalyseerd worden door de betrokken ziekenfondsen. De eventuele 
rectificaties zullen u meegedeeld worden via een M38-verificatieblad. Gelieve dus te wachten op het M38- 
verificatieblad van elk ziekenfonds alvorens één of meerdere prestaties opnieuw in te dienen. 
 

 

  



3 
 

 
 

Factuur 110-xxxx13 voor een bedrag van 301,68 euro 
 

Uw referentie 110-xxxx13 

Referentie M38 153099404 

Bedrag betaling (*) 301,68 

Bedrag in behandeling (**) 0,00 

 
(*) Dit bedrag komt overeen met het aanvaard bedrag na een eerste nazicht door onze controlesystemen. 
(**) Het bedrag in behandeling zal geanalyseerd worden door de betrokken ziekenfondsen. De eventuele 
rectificaties zullen u meegedeeld worden via een M38-verificatieblad. Gelieve dus te wachten op het M38- 
verificatieblad van elk ziekenfonds alvorens één of meerdere prestaties opnieuw in te dienen. 
 

 

 

Factuur 110-xxxx25 voor een bedrag van 374,32 euro 
 

Uw referentie 110-xxxx25 

Referentie M38 153099405 

Bedrag betaling (*) 374,32 

Bedrag in behandeling (**) 24,48 

 
(*) Dit bedrag komt overeen met het aanvaard bedrag na een eerste nazicht door onze controlesystemen. 
(**) Het bedrag in behandeling zal geanalyseerd worden door de betrokken ziekenfondsen. De eventuele 
rectificaties zullen u meegedeeld worden via een M38-verificatieblad. Gelieve dus te wachten op het M38- 
verificatieblad van elk ziekenfonds alvorens één of meerdere prestaties opnieuw in te dienen. 
 

 

 

Factuur 110-xxxx70 voor een bedrag van 34,76 euro 
 

Uw referentie 110-xxxx70 

Referentie M38 153099407 

Bedrag betaling (*) 34,76 

Bedrag in behandeling (**) 0,00 

 
(*) Dit bedrag komt overeen met het aanvaard bedrag na een eerste nazicht door onze controlesystemen. 
(**) Het bedrag in behandeling zal geanalyseerd worden door de betrokken ziekenfondsen. De eventuele 
rectificaties zullen u meegedeeld worden via een M38-verificatieblad. Gelieve dus te wachten op het M38- 
verificatieblad van elk ziekenfonds alvorens één of meerdere prestaties opnieuw in te dienen. 
 

 

 

Factuur 110-xxxx71 voor een bedrag van 139,72 euro 
 
 

Uw referentie 110-xxxx71 

Referentie M38 153099406 

Bedrag betaling (*) 139,72 

Bedrag in behandeling (**) 0,00 

 
(*) Dit bedrag komt overeen met het aanvaard bedrag na een eerste nazicht door onze controlesystemen. 
(**) Het bedrag in behandeling zal geanalyseerd worden door de betrokken ziekenfondsen. De eventuele 
rectificaties zullen u meegedeeld worden via een M38-verificatieblad. Gelieve dus te wachten op het M38- 
verificatieblad van elk ziekenfonds alvorens één of meerdere prestaties opnieuw in te dienen. 
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Factuur 110-xxxx03 voor een bedrag van 160,80 euro 
 

Uw referentie 110-xxxx03 

Referentie M38 153100241 

Bedrag betaling (*) 160,80 

Bedrag in behandeling (**) 0,00 

 
(*) Dit bedrag komt overeen met het aanvaard bedrag na een eerste nazicht door onze controlesystemen. 
(**) Het bedrag in behandeling zal geanalyseerd worden door de betrokken ziekenfondsen. De eventuele 
rectificaties zullen u meegedeeld worden via een M38-verificatieblad. Gelieve dus te wachten op het M38- 
verificatieblad van elk ziekenfonds alvorens één of meerdere prestaties opnieuw in te dienen. 
 

 

 
 

Deze betaling is definitief onder voorbehoud van controles achteraf die binnen de twee jaar (of meer in 
geval van stuiting van verjaring) kunnen uitgevoerd worden. 
 
Wij hopen u met deze info van dienst te zijn. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
Greet Caluwaerts   Rik Dessein 
Diensthoofd Boekhouding  Schatbewaarder 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw UCP. De contactgegevens kunt u terugvinden 
op www.cm.be/professioneel  


