LEVERINGSVOORWAARDEN:

1. Behandeling geschiedt alleen op afspraak.
2. U bent wettelijk verplicht zich op ons verzoek te legitimeren.
3. Bij verhindering dient u uiterlijk één dag voor de afspraak bericht te geven. Anders zien wij ons genoodzaakt de
behandeling bij u in rekening te brengen. De daarvoor geldende tarieven treft u aan op onze tarievenlijst in de
wachtkamer.
4. Wij zijn geopend tijdens werkdagen van 8 uur tot 18 uur. Buiten deze tijden kunt u ons telefonisch bereiken
onder telefoonnummer 0229-215615, een automatische telefoonbeantwoorder staat dan tot uw beschikking.
5. De zittingen worden ééns per maand gedeclareerd.
6. De behandelingen vallend onder de Zorgverzekeringswet worden rechtstreeks aan de opgegeven
zorgverzekeraar gedeclareerd. Mocht blijken dat u niet als verzekerde bij desbetreffende zorgverzekeraar staat
geregistreerd dan ontvangt u van ons een nota. Deze dient binnen 14 dagen te betalen.
7. Voor behandelingen niet vallend onder de Zorgverzekeringswet dient u direct per PIN te betalen.
8. Wij verzenden ééns per maand de nota’s.
9. U dient zelf zorg te dragen voor de benodigde machtigingen en een goede financiële afwikkeling.

BETALINGSVOORWAARDEN:

1. De declaraties voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen een termijn van dertig dagen
na de factuurdatum te worden voldaan.
Blijft betaling binnen de voornoemde datum uit, dan verkeert de patiënt/ cliënt in verzuim met ingang van de
éénendertigste dag na de factuurdatum.
2. Indien door de patiënt/ cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel een ondertekende
acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier eerst op of omstreeks de
twintigste dag na de factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen ontvangen
dan verkeert de patiënt/ cliënt met ingang van de elfde dag in verzuim nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van
de bank- of giro incasso, dan wel van de acceptgiro betalingsopdracht.
3. Zodra de patiënt/ cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of
het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag
waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
4. Indien de patiënt/ cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan
wel derden daarmee te belasten.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke
incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/ cliënt.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom of het restant ervan,
vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,- alles exclusief omzetbelasting.
Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992.
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