Betalingsvoorwaarden Fysiotherapiepraktijk Corlaer te Nijkerk

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut die in dienst is
van of werkt namens de Praktijk.
2. Betaling van onze factuur geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Dit kan door
het volledige bedrag over te maken op onze bankrekening of door te pinnen in de Praktijk.
U kunt niet contant afrekenen.
3. Na het verstrijken van de betaaltermijn treedt verzuim in en staat het de Praktijk vrij om
-zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is- incassomaatregelen te nemen. Naast het
invorderen van de factuur heeft de Praktijk ook het recht om de wettelijke rente in te
vorderen.
4. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de
buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
5. Fysiotherapiepraktijk Corlaer maakt gebruik van de diensten van MediCas
(www.medicas.net) voor incasso voor rekeningen die niet op tijd betaald worden. Zodra
Fysiotherapiepraktijk Corlaer de incasso uit handen geeft aan MediCas prevaleren de
betalingsvoorwaarden van MediCas (zie website MediCas, onder Betalingsvoorwaarden).
6. Een afspraak dient minstens 24 uur van tevoren geannuleerd te worden (aan de balie bij de
assistente, per telefoon of per e-mail). Als u een afspraak wilt afzeggen die op een werkdag
na een officiele feestdag of na een zondag valt kunt u een voicemail bericht achterlaten bij
onze praktijk. Mailen kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het tijdstip van afbellen of
mailen wordt gehanteerd om vast te stellen of de melding op tijd heeft plaatsgevonden.
7.

Afspraken welke niet worden nagekomen of afspraken die te laat geannuleerd zijn, worden
in rekening gebracht. Niet of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen wij niet bij uw
zorgverzekeraar declareren, echter wij hebben wel tijd voor u gereserveerd. Een niet of niet
tijdig afgezegde afspraak dient daarom door u zelf betaald te worden (zie tarievenlijst). U
krijgt hiervoor een factuur.
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