
 
 

Artikel 1  

Algemene	Betalingsvoorwaarden	 

Versie	1-1-2022	 

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ- 
psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.  

Artikel 2  

De tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn leidend bij het vaststellen van de zorgkosten. 
Deze tarieven staan beschreven in de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische 
Zorg TB/REG-22619-04. Een samenvatting van deze tarieven is gegeven op 
https://www.axcensa.nl/praktijk-informatie/tarieven/ 

Artikel 3  

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het informeren naar de vergoeding vanuit de zorgverzekering 
en aanvullende eisen die zijn of haar zorgverzekeraar stelt. De afspraken hierover vinden plaats 
tussen cliënt en zijn of haar zorgverzekeraar. De behandelaar kan hierin op geen enkele manier 
aansprakelijk worden gesteld.  

Artikel 4  

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet 
annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd het no- 
show tarief van €50 euro in rekening te brengen.  

Artikel 5  

De zorgkosten zullen maandelijks gedeclareerd worden. De cliënt heeft de keuze om de 
verschuldigde kosten te voldoen middels het afgeven van een machtiging voor een automatische 
incasso, of middels een bankoverschrijving.  

Artikel 6  

In het geval van een automatische incasso: de door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde 
kosten voor de behandeling worden geïncasseerd omstreeks de 25e kalenderdag van de 
eerstvolgende maand waarin de nota is verstuurd.  

Artikel 6a  

Indien de automatische incasso mislukt zal binnen enkele dagen een nieuwe poging worden gedaan. 
Mislukt ook deze poging, dan zal de cliënt een herinneringsfactuur ontvangen welke door de cliënt 
handmatig dient te worden overgemaakt binnen 14 dagen. Dit is tevens de laatste gelegenheid om 
de factuur zonder ophoging van kosten te betalen.  



 
Artikel 7  

In het geval van een bankoverschrijving: de door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten 
voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 21 dagen na de datum van de nota te zijn 
betaald.  

Artikel 7a  

Indien de cliënt de nota niet binnen 21 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan ontvangt de 
cliënt een herinneringsfactuur welke binnen 14 dagen betaald dient te worden. Dit is tevens de 
laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten te betalen.  

Artikel 8  

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan de 
verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd 
incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.  

Artikel 9  

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde 
bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 
tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €25.  

Artikel 10  

Bij een betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen 
verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen 
heeft voldaan.  

 


