Betalingsvoorwaarden Topvorm Diëtetiek
1. De betalingsvoorwaarden zijn onlos makend verbonden met de behandelingsovereenkomst
tussen u als cliënt en de dietist.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te
laat geannuleerd worden zullen bij u in rekening worden gebracht.
3. Het is voor de praktijk niet haalbaar om alle polissen van alle zorgverzekeraars te kennen.
U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren en in de gaten houden van uw polis. Indien
u niet (voldoende) bent verzekerd ligt de verantwoordelijkheid voor de betaling van de
behandelingen bij u zelf.
4. De door de diëtist verleende diensten worden direct aan de zorgverzekeraar gedeclareerd.
Mochten de zorgverzekeraar niet tot (volledige) betaling overgaan, dan is de persoon aan wie
de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend, verantwoordelijk
voor de betaling ervan.
5. De niet vergoedde kosten van de behandelingen van minderjarigen worden in rekening
gebracht bij de wettelijke vertegenwoordigers.
6. De diëtist is vrij om consulten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar direct in
rekening te brengen bij de cliënt, de cliënt ontvangt een nota van desbetreffende diëtist.
7. Betaling voor de diensten bij de diëtist geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na
het verstrijken van deze termijn zal er een herinneringsnota (+ € 2,50 extra
administratiekosten over de totaalkosten) verstuurd worden. Indien de betaling dan nog niet
binnen 14 dagen voldaan is treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder
nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke
rente worden gevorderd.
8. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de
buitengerechtelijke kosten, komen ten lasten van de cliënt.
9. Mocht u meer informatie willen hebben betreft de tarieven, betalingsvoorwaarden en het
privacy reglement verwijzen wij u naar de praktijkmap in de wachtruimte of naar onze
website.

