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Betalingsvoorwaarden
Algemene betalingsvoorwaarden Psychologen praktijk: Dr. Wilrycx
Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen, transacties en diensten zowel mondeling als
schriftelijk aangegaan tussen psycholoog en cliënt, en beroepshalve verricht door de psycholoog van
Praktijk Wilrycx praktijk houdende aan de Poldersdijk 4, 4741 SR te Hoeven.
Artikel 2
Het op dat moment geldende tarief wordt aan cliënt medegedeeld op aanvraag. Daarnaast staan de
tarieven vermeld op de website: http://praktijkwilrycx.nl/
Artikel 3
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling en/of afspraak
worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de
psycholoog gerechtigd de no show als een volledig consult tegen het geldende tarief te factureren aan
cliënt, middels een separate factuur.
Artikel 4
De psycholoog stuurt binnen dertig dagen na datum van (afsluiten van) onderzoek en/of behandeling een
factuur naar cliënt, of naar zijn/haar zorgverzekeraar wanneer dit met cliënt is overeengekomen. De cliënt
kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening. In alle gevallen is cliënt uiteindelijk
verantwoordelijk voor betaling.
Artikel 5
Indien cliënt aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, of indien hij/zij
tegen het gedeclareerde bezwaar wil maken, dient deze dit te doen uiterlijk 14 dagen na declaratiedatum;
zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke hiervan wordt de
declaratie als tussen partijen vaststaande en juist aangemerkt.
Artikel 6
Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal de psycholoog cliënt eerst een kosteloze
betalingsherinnering sturen, waarin hij cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra
kosten.
Artikel 7
Voldoet cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen
dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel
door derden te laten uitvoeren.
Artikel 8
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de
gedeclareerde bedragen, komen ten laste van cliënt. Tevens worden er vanaf dat moment €15, administratiekosten per openstaande nota in rekening gebracht.
Artikel 9
Bij herhaalde conflicten over de betaling is de psycholoog gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen
verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft
voldaan.
Artikel 10
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de
verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
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