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Algemene betalingsvoorwaarden
Psychotherapie Peeters

Artikel 1
Deze  betalingsvoorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle  behandel-  en
betalingsovereenkomsten tussen Psychotherapie Peeters en de cliënt.

Artikel 2
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 (hierna te
noemen: noshow) is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en
billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
De kosten van een noshow bij Psychotherapie Peeters bedragen: € 60,- . Houdt er rekening
mee dat uw zorgverzekeraar dit bedrag niet vergoed.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten dienen door de cliënt binnen
14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Het betreft de bij u gedeclareerde
kosten  van:  een  noshow,  afgesproken  Eigen  Bijdrage  en  openstaande  wettelijke  Eigen
Risico. 
Bij financiële moeilijkheden is er de mogelijkheid binnen deze termijn te verzoeken om een
betaling  in  termijnen.  Hierover  kan  dan  een  betalingsovereenkomst  met  u  worden
afgesloten.
Mocht  u  in  gebreke  blijven  zal  Psychotherapie  Peeters  de  gedeclareerde  kosten  bij  u
verhalen, vanuit de procedure die beschreven wordt vanaf Artikel 5. 

Artikel 4
Voor  de 'Betalingsovereenkomst Vergoeding  behandeltraject'  geldt  een betalingstermijn
van 14 werkdagen. 
Deze betalingsovereenkomst is uitgesloten van een betaling in termijnen.
Mocht u in gebreke blijven, conform 'Betalingsovereenkomst Vergoeding behandeltraject',
zal Psychotherapie Peeters de gedeclareerde kosten bij u verhalen, vanuit de procedure die
beschreven wordt vanaf Artikel 5. 

Artikel 5
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 (werk)dagen na de factuurdatum
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heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging
van kosten binnen 14 dagen te betalen. 

Artikel 6
Voldoet  de  cliënt  binnen 14  dagen na  de  datum van  de  betalingsherinnering niet  aan
zijn/haar  verplichtingen,  dan  is  Psychotherapie  Peeters  gerechtigd,  zonder  nadere
ingebrekestelling,  een  incassobureau in  te schakelen,  die  dit  bedrag bij  u  zal  vorderen.
Voor deze herinnering wordt €15,- door Psychotherapie Peeters in rekening gebracht.

Artikel 7
Alle  buitengerechtelijke  incassokosten  verband  houdende  met  de  invordering  van  de
gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. 
De hoogte van de buitengerechtelijke  incassokosten richten zich naar  de  dan geldende
wettelijke voorschriften. 

Artikel 8
Bij betalingsachterstand wordt in de meeste gevallen de frequentie van de sessies verlaagt,
of tijdelijk stopzet worden totdat de betaling is voldaan.
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