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Behandeltarieven en
betalingsvoorwaarden 2017
a.
Tarieven
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn
praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de
gb-ggz. Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2017.
Code
180001
180002
180003

Prestatie
Kort
Middel
Intensief

Maximum tarief
€ 472,65
€ 805,34
€ 1.262,82

b.
Tarief Overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult,
vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie.
Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximumtarief.
c.
Tarief zelfbetalers
Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 90 % van de door de NZa vastgestelde
maximumtarieven voor de gb-ggz.
d.
Voorwaarden en tarief no-show:
Het tarief voor no-show is: € 45,- per consult en € 22,50 voor een kort consult.
Mijn betalingsvoorwaarden zijn:
1.

2.
3.

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten,
leveringen onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als
schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt. Deze voorwaarden
zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand
gesteld.
De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen worden
in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
Bij behandelingen dienen afspraken - indien noodzakelijk - minimaal twee
werkdagen voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Dit kan
zowel telefonisch, als schriftelijk als per email. Bij niet of niet tijdige annulering,
d.w.z. minimaal twee werkdagen voor de afspraak, wordt, ongeacht de reden,
het recht voorbehouden de voor de cliënt gereserveerde tijd voor €45,- (of €
22,50 voor een kort consult) bij de cliënt in rekening te brengen. U kunt deze
kosten niet bij uw zorgverzekeraar declareren.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in
behandeling worden genomen wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk
15 dagen na dagtekening van de factuur worden ingediend bij de administratie.
Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de
eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling
genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand
aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de
cliënt niet op.
Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en
andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen uiterlijk 15 dagen na
dagtekening van de factuur.
Indien door de cliënt aan Educare machtiging is verleend tot bank- of giroincasso, dan wordt op of omstreeks de eerste dag van de maand na de
factuurdatum, zoals vermeld op de factuur, het gefactureerde bedrag
geïncasseerd.
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft
voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 6 bedoelde handeling geen
betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere
sommatie of ingebrekestelling is vereist. Ondanks dat wordt binnen 30 dagen na
het overschrijden van de betalingstermijn door Educare een betalingsherinnering
verzonden. Wanneer hierop binnen 15 dagen niet alsnog is met een betaling
wordt gereageerd, volgt een tweede en laatste betalingsherinnering. Hiervoor
rekenen wij € 10,- administratiekosten.
De door cliënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van
verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een
gedeelte daarvan. Ook deze kosten zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar.
Educare is in het hiervoor onder 7 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot
incasso van de vordering over te gaan wanneer 15 dagen na de tweede
betalingsherinnering nog geen betaling van de cliënt wordt geregistreerd.
Hiermee wordt incassobureau MediCas BV. juridisch advies & incassobureau te
Breda belast. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende
met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met
een minimum van € 54,00 over alle bedragen exclusief BTW.
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