Algemene betalingsvoorwaarden van de praktijk
1.Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en
behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de
cliënt.
2.Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen
(waaronder ook gereserveerde tijd die niet tenminste 24 uur tevoren is geannuleerd) dienen te
worden voldaan binnen de betalingstermijn na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt
kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
3.De kosten voor behandeling van een minderjarige tot 16 jaar worden in rekening gebracht aan de
wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen vanaf 16 jaar worden de kosten aan hen in rekening
gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
4.Fa-med verzorgt voor de praktijk de debiteurenadministratie. Dat houdt in dat de vordering(en)
van de praktijk op u als cliënt zijn overgedragen aan Fa-med. Het betalingstraject van Fa-med is als
volgt:
Voor het betalen van uw nota hanteert Fa-med een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te
allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn. U kunt het notabedrag overmaken op
bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeld bij
(elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk (dit is de zestien cijferige code vermeld op uw
nota).


Als Fa-med niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota)
de volledige betaling van u heeft ontvangen, stuurt Fa-med u een betalingsherinnering. Deze
betalingsherinnering geldt tevens als ‘ingebrekestelling’.



Door middel van de betalingsherinnering stelt Fa-med u alsnog in de gelegenheid om het
notabedrag binnen 14 dagen te voldoen.



Als Fa-med niet binnen 14 dagen (na de datum van de betalingsherinnering) uw betaling
heeft ontvangen, bent u in ‘verzuim’. Vanaf dat moment brengt Fa-med kosten in rekening.
Deze extra kosten bedragen een maximaal percentage van 15% van het notabedrag met een
minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie over deze
zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten vindt u op www.rechtspraak.nl.

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de
gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
5.Is het verschuldigde bedrag tijdens het betalingstraject van Fa-med nog steeds niet voldaan, dan
wordt de inning van de factu(u)r(en) onverwijld in handen gegeven aan incassobureau MediCas te
Breda. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke dan gemaakt worden ter verkrijging van de
voldoening van de factu(u)r(en) in dan wel buiten rechte, komen voor de rekening van cliënt. De

buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal vijftien procent van het te vorderen bedrag
met een minimum van € 40,00 (exclusief BTW).

