Betalingsvoorwaarden
Artikel 1 Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
onderzoeks-en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk
aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.
Artikel 2 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip en/of de behandeling
worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de
afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening
te brengen.
Artikel 3 De psycholoog stuurt aan het eind van elke maand een factuur van €25,-per sessie van de afgelopen maand. Het totaal door de cliënt betaalde bedrag wordt
verrekend met de gespecificeerde eindnota die de cliënt naar eigen keuze, al dan niet
ter declaratie opstuurt naar zijn/haar zorgverzekeraar. Deze eindnota wordt volgens
wettelijke bepaling pas na beëindigen van de behandeling verstrekt.
Artikel 4 De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het
onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de
verzenddatum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 5 De cliënt kan bij betalingsproblemen binnen 14 dagen na de verzenddatum
van de factuur om een betalingsregeling vragen.
Artikel 5 Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de
factuurdatum heeft betaald en niet om een betalingsregeling heeft gevraagd, is de
cliënt in verzuim.
Artikel 7 Bij niet-betaling binnen 21 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de
cliënt eerst een kostenloze betalingsherinnering sturen, waarin zij de cliënt nog twee
weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de
psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden
berekend, met vermelding van de hoogte van deze kosten.
Artikel 8 Voldoet de 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.

