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Betalingsvoorwaarden 
(Bron: KNGF/175334/juni 2008) 

 

 

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de 

behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. 

 

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of 

te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. 

 

3. Controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden 

geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening 

gebracht worden. 

 

4. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de 

factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn 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. 

 

5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de 

buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt. 

 

6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door 

hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de 

betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren. 

 

7. Indien de behandeling door de zorgverzekeraar van de patiënt vergoed wordt, wordt 

de behandeling rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd en ontvangt de patiënt 

dus geen factuur. De patiënt blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor 

betaling van de factuur indien de verzekering niet uitkeert.  

 

8. Indien de behandeling niet binnen de zorgverzekering van de patiënt valt ontvangt 

hij/zij de factuur zelf en dient deze rechtstreeks aan de praktijk voldaan te worden. 

De factuur dient dus door de patiënt betaald te worden en eventueel daarna te 

worden verhaald op een verzekering. 

 

9. Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bankincasso dan wel een 

ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de praktijk wordt hier op 

of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de 

betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim 

met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de 

bankincasso, dan wel de acceptgirobetalingsopdracht. Zie verder handelingswijze 

onder voornoemde punten 4 en 5. 
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