Betalingsvoorwaarden cliënten - 2018

Behandelovereenkomst
1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomsten tussen jou als cliënt,
en Praktijk Uit & Thuis. De betalingsvoorwaarden worden voor, of bij, het sluiten van de
behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
Annuleren afspraak
2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te
worden geannuleerd. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak,
behoudt Praktijk Uit & Thuis zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen
behandeling in rekening te brengen bij de cliënt, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere
cliënten worden behandeld.
Verzuim
3. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is Praktijk Uit & Thuis gerechtigd over der 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.
Incasso maatregelen
4. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Praktijk Uit & Thuis gerechtigd incasso maatregelen 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 cliënt.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant
daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,=.

Vergoedingen zorgverzekeraar
5. Het is mogelijk een factuur te ontvangen van de natuurgeneeskundige consulten om bij je
zorgverzekeraar in te dienen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vergoeding is
afhankelijk van welke verzekering je hebt afgesloten, zie daarvoor je verzekeringspolis
voorwaarden.

Gebruik handdoeken van de praktijk
6.

Indien de cliënt niet gebruik wenst te maken van eigen handdoeken maar van de handdoeken van
de praktijk, zijn de kosten € 5,= per consult.

PRAKTIJK Uit & Thuis
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