Betalingsvoorwaarden
Bij Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en osteopathie Ton van der Ven
draait het om u. Vandaar dat wij met alle zorgverzekeraars een contract hebben
afgesloten. Wanneer u aanvullend bent verzekerd, krijgt u de volledige vergoeding.
Wij declareren de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, wel zo
gemakkelijk! Daarnaast komen sommige vergoedingen vanuit de basisverzekering,
met name bij chronische indicaties, na operaties of bijvoorbeeld bij bepaalde
longaandoeningen. Check uw polis om te zien op hoeveel behandelingen u recht
heeft.
Niet aanvullend verzekerd of het aantal vergoedingen vanuit uw aanvullende polis
overschreden? Dan gelden de onderstaande betalingsvoorwaarden en
annuleringenbeleid.
• De declaraties van de fysio-/manueeltherapeut voor honoraria, kosten,
vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te
worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert
de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na
factuurdatum.
• Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysio-/manueeltherapeut
gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over 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.
• Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysio-/manueeltherapeut
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
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de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15%
van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente,
met een minimum van € 50,00, alles exclusief omzetbelasting.
• Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de
behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen
24 uur voor de afspraak behoudt de fysio-/manueeltherapeut zich het recht
voor het tarief voor niet nagekomen afspraken in rekening te brengen bij de
patiënt.
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