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Betalingsvoorwaarden 2018

Deze betal ingsvoorwaarden maken deel u it  van de behandel ingsover-
eenkomst  tussen u als  pat iënt;  h ierna te noemen “de patiënt” ,  en de 
fys iotherapeut/ manueel therapeut/oedeemtherapeut/ oncologie-
fys iotherapeut/ sport fys iotherapeut;  hierna te noemen 
“de fysiotherapeut” .  
Deze betal ingsvoorwaarden zi jn  z ichtbaar opgehangen in de prakt i jk  en een 
kopie exemplaar kan door de patiënt meegenomen worden.

Afspraken die door de patiënt niet kunnen worden nagekomen dienen 
uiter l i jk  24 uur voor de behandel ing afgezegd te worden, zoals  ook vermeld 
staat op uw afspraken-kaart je en in de prakt i jk informatiefolder.  Als  de 
telefoon niet bemand is  kunt u het antwoordapparaat inspreken, ook 's  
avonds en in het weekend. Bi j  het niet afzeggen,  of afzeggen binnen 24 uur 
vóór de afspraak, z iet de fys iotherapeut z ich genoodzaakt 75% van de 
voorgenomen behandel ing in rekening te brengen bi j  de patiënt;  h iervoor 
hanteren wi j  onze prakt i jktar ieven (z ie tar ievenl i j s t) .   

De declarat ies van de fys iotherapeut voor honorar ia,  kosten, vergoedingen 
en lever ingen, dienen binnen dert ig dagen na factuurdatum te worden 
voldaan. Bl i j f t  betal ing binnen de genoemde termi jn uit ,  dan verkeert  de 
patiënt  in verzuim met ingang van de eenendert igste dag na factuurdatum.

Indien door de patiënt een machtiging is  ver leend tot  bank of  gi ro- incasso, 
dan wel een ondertekende betal ingsopdracht is  afgegeven aan de 
fys iotherapeut,  dan wordt hier  op of  omstreeks de twint igste dag na 
factuurdatum gebruik  van gemaakt.  Wordt de betal ing niet binnen t ien 
dagen daarna ontvangen, dan verkeert  de patiënt in verzuim met ingang van
de elfde dag nadat tevergeefs gebruik  is  gemaakt van de bank of gi ro-
incasso, dan wel van de ondertekende betal ingsopdracht.  Zodra de patiënt  
in verzuim verkeert ,  i s  de fys iotherapeut gerecht igd om over de verschuldigde
hoofdsom, of  het restant daarvan, de wettel i jke rente in rekening te brengen.
Telkens wordt na af loop van een jaar het bedrag, waarover deze rente wordt 
berekend, vermeerderd met de over dat jaar  verschuldigde rente.

Indien de patiënt  in verzuim verkeert ,  i s  de fys iotherapeut gerecht igd 
incassomaatregelen te t reffen, dan wel derden daarmee te belasten. Al le 
met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met 
inbegrip van de buitengerechtel i jke incassokosten) komen voor rekening van 
de patiënt.  De buitengerechtel i jke incasso-kosten bedragen minimaal 15% 
van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettel i jke 
rente, met een minimum van 20 euro (al les exclus ief omzetbelast ing).  

Deze betal ingsvoorwaarden gelden eveneens voor pat iënten/cl iënten die 
een bewegingsprogramma dan wel aangepast f i tnessprogramma volgen 
binnen deze prakt i jk.  Tevens gelden deze voorwaarden indien een 
zorgverzekeraar niet tot betal ing overgaat vanwege redenen die de 
behandelaar niet aangaan.

fys iotherapie Huffmei jer
Laarstraat 4a
5664 BM Geldrop


