Algemene betalingsvoorwaarden 2022

ARTIKEL 1
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten,
zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

ARTIKEL 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd.
Bij niet binnen 24 uur annuleren van de afspraak, is de psycholoog gerechtigd om de gereserveerde tijd aan de
cliënt in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 45,00 (tenzij anders is overeengekomen) en komen niet in
aanmerking voor vergoeding van uw zorgverzekeraar.

ARTIKEL 3
De psycholoog zendt binnen 30 dagen na het afronden van de onderzoeks- en/of behandelingsdatum, een factuur
aan de cliënt.

ARTIKEL 4
De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling, hebben een
betalingstermijn van 14 dagen.

ARTIKEL 5
Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot een bankincasso, dan wordt hiervan eerst op
7 dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.

ARTIKEL 6
Bij een niet-tijdige betaling conform artikel 4 en 5, is de cliënt in verzuim. In dat geval wordt over het openstaande
bedrag 1% rente per maand in rekening gebracht, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

ARTIKEL 7
Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan conform artikel 4, ontvangt de client een
betalingsherinnering. Hiervoor wordt aan de cliënt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 8
Indien na de betalingsherinnering, een betaling binnen 14 dagen uitblijft, zijn wij genoodzaakt om incassomaatregelen te treffen. Deze kunnen ook door derden worden uitgevoerd.

ARTIKEL 9
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde
bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15%
van de hoofdsom met een minimumbedrag van € 75,00.

ARTIKEL 10
Bij een betalingsachterstand zijn wij gerechtigd (tenzij bij een dreigende situatie of gevaar) verdere behandeling op
te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

