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HONORARIA BETREFFENDE OSTEOPATISCHE CONSULTATIES.
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Consultaties zijn enkel op afspraak.
Afspraken voor consultaties kunnen steeds telefonisch aangevraagd worden op het telefoonnummer, vermeld in de hoofding.
Absenties zijn steeds te verwittigen op het telefoonnummer vermeld in de hoofding
Niet verwittigde absenties worden gefactureerd als ware het een consultatie.
Afspraken kunnen alle dagen gemaakt worden op het telefoonnummer vermeld in de hoofding.
Inlichtingen kunnen alle dagen gevraagd worden op het telefoonnummer vermeld in de hoofding.
Volgende voorwaarden en erelonen zijn van toepassing op de declaratie van de honoraria aangaande osteopatische consultatie
uitgevoerd op het in de hoofding vermelde praktijkadres;
8. Consultaties worden aan 66,00 euro incl. 21%btw. gefactureerd.
9. Volgens de Nederlandse rechtspraak is de debiteur altijd zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Bij het uitblijven van een
nota moet men zelf contact opnemen met de zorgverlener.
10. Stappen naar terugbetalingen van de consultatie dienen door de patiënt zelf ondernomen te worden. De patiënt zal na de
behandeling een factuur op naam worden toegestuurd.
11. De patiënt is verantwoordelijk voor de tijdige betaling.
12. Uw osteopaat houdt, om uw behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en
administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet van de Persoonsregistratie van toepassing. Met deze gegevens wordt
zorgvuldig omgegaan. Medische gegevens worden nooit aan derde overgemaakt tenzij bij overmacht of uitdrukkelijke
toestemming van de patiënt.
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13. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn
voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.
14. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in
rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt
geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke
vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
15. Bij behandelingen dienen afspraken - indien noodzakelijk - minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te
worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de
patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.
16. 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 declaratie worden ingediend bij de medicus. 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 patiënt niet op.
17. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 21 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden
allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag
per keer een bedrag van maximaal € 12,50 in rekening gebracht worden.
18. Bij niet-betaling binnen 21 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of
ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt 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.

19. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten
rechte komen voor rekening van patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 54,00, alle bedragen exclusief BTW.

