Betalingsvoorwaarde
§

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de
hulpverlener en de cliënt.

§

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling volgens richtlijnen van de NFG. Dit geldt voor de intake
van 50 minuten (€ 99 euro) en de vervolg sessies van 50 minuten (€ 99 euro).

§

Een eventuele vergoeding van de kosten loopt via de aanvullende zorgverzekering en valt onder de
alternatieve geneeswijze. Het gaat hier om Psychosociale hulpverlening door een therapeut die
geregistreerd is bij het NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) in vakgroep VPMW
(Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk). Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

§

Vóór 9:00 uur, om en na 18:00 uur en in het weekend geldt een toeslag van € 10,00 euro per sessie.
Dit is ook van toepassing op de intake.

§

Voorwaarde voor het afzeggen van een gesprek:
- Een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden.
- Als u de afspraak te laat annuleerd, maar nog wel op de dag voorafgaand aan de afspraak wordt de
helft van het consult in rekening gebracht.
- De totale kosten van het consult worden in rekening gebracht als u op de dag zelf afzegt.

§

Rond de 1e van de maand zal betaling verlopen via een factuur die u per mail ontvangt van
info@debergpraktijk.nl. De factuur dient binnen 30 dagen te zijn betaald. Is deze termijn

verstreken krijgt u een betalingsherinnering. Indien er na de betalingsherinnering nog steeds
niet aan de betalingsverplichting is voldaan zullen er extra kosten in rekening gebracht
worden. Dit zal 10 % zijn van het factuurbedrag met een wettelijk minimum van € 40,- euro,
plus een rente van 2%. Als het openstaande bedrag inclusief extra kosten niet binnen de
hiervoor gestelde termijn is ontvangen, draagt De Berg Praktijk de vordering ter incasso
over aan DAS Incasso.
§

Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
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