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Betalingsvoorwaarden Voort Psychologie/ drs. S. van der Voort-Brouwer
• Als er sprake is van gecontracteerde zorg wordt de factuur na afloop van de behandeling electronisch
bij uw zorgverzekeraar ingediend. U ontvangt eventueel van uw zorgverzekeraar een rekening voor
de kosten die binnen uw eigen risico vallen.
• Als er geen sprake is van gecontracteerde zorg, ontvangt u zelf een factuur na afloop van de
behandeling. Deze dient u zelf te betalen. U kunt deze factuur aan uw verzekeraar aanbieden, die
mogelijk een deel van de kosten zal vergoeden.
• Als er sprake is van niet verzekerde zorg, krijgt u eens per maand een rekening.
• De kosten per gesprek van 45 minuten bedragen € 85,-.
• Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. In dat geval worden geen kosten in
rekening gebracht. Indien u binnen 24 uur van de afspraak afzegt, wordt een tarief van € 50,gerekend.
• Wanneer na 1 of 2 gesprekken blijkt dat u qua zorg bij ons niet op de juiste plek zit, of een ander
soort hulpverlening nodig is, verwijzen we u terug naar de huisarts of door naar de specialistische
ggz. Er wordt een “onvolledig traject” gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Dit bedrag is in 2018
vastgesteld op €198,88 en valt ook onder het eigen risico van uw zorgverzekering.
• De rekeningen die u van ons ontvangt, dienen binnen 30 dagen na de op de nota vermelde datum te
zijn voldaan.
• Indien u door omstandigheden niet in staat bent om tijdig te betalen, dan dient u dit zo spoedig
mogelijk aan te geven, zodat we in goed overleg een betalingsregeling kunnen treffen.
Algemene betalingsvoorwaarden:
1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en
behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Voort Psychologie en
de cliënt.
2. Alle door Voort Psychologie gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere
vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de
declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met met enig beroep op verrekening.
3. Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan is de cliënt in
verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan
over het openstaande bedrag aan Voort Psychologie de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in
gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
4. De psycholoog is in het hiervoor onder 3 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de
vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de
cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te
vorderen bedrag met een minimum van EUR 113,45.
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