Mogelijke vergoeding van de kosten van de behandeling
Contracten met zorgverzekeraars bieden geen garantie voor de kwaliteit van zorg en stellen
vaak beperkingen aan de inhoud of duur van een behandeling. Ik wil u in alle vrijheid en op
de voor u beste wijze begeleiden en heb daarom geen contracten met zorgverzekeraars
afgesloten. Mijn kwaliteit als professional is gewaarborgd doordat ik BIG geregistreerd ben
en ingeschreven sta in het kwaliteitsregister van KNGF en NFP*.
* BIG: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
NFP: Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek

Afhankelijk van uw zorgverzekeringpakket vergoeden de meeste zorgverzekeraars een deel
van de kosten van uw behandeling (zie hiervoor de voorwaarden van uw
ziektekostenverzekering). Als u op grond van uw polis recht heeft op een vergoeding, kunt u
de factuur zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.
Bijdrage van uw werkgever?
Werkgevers hebben baat bij gezonde medewerkers en een laag ziekteverzuim. Op basis van
de Wet Verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet – wetgeving die u uw
werkgever verplicht zorg te dragen voor preventie en re-integratie bij ziekte - zullen veel
werkgevers beschikken over een budget voor preventie en behandeling van
werkgerelateerde klachten. Mogelijk is een tegemoetkoming in de behandelingskosten door
uw werkgever bespreekbaar tussen u en uw werkgever.
Annuleren
Afspraken moet u uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren. Als u niet of te laat
annuleert worden kosten aan u in rekening gebracht, als volgt. Als u een afspraak niet heeft
geannuleerd worden de volledige kosten van de afspraak in rekening gebracht. Als u korter
dan 24 uur van tevoren annuleert, wordt 75% van de kosten van de afspraak in rekening
gebracht. U kunt een afspraak telefonisch of per email annuleren, via nummer 06 51917371
of via info@psychosomatiekarnhem.nl

Betalingsvoorwaarden
1. U ontvangt, afhankelijk van uw voorkeur, maandelijks of na iedere afspraak een
factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling daarvan.
2. U kunt het factuurbedrag overmaken op bankrekeningnummer NL35 SNSB 0908 9874
98 ten name van Psychosomatiek Arnhem te Arnhem. Vermeld bij uw betaling altijd
het factuurnummer. U vindt dat nummer bovenaan de factuur.
3. Voor het betalen van facturen geldt een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de
factuurdatum.
4. Indien uw betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, ontvangt
u een betalingsherinnering.
5. Indien uw betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, ontvangt
u een tweede betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering geldt tevens als
ingebrekestelling, wat inhoudt dat u vanaf die datum in verzuim bent en het
factuurbedrag vanaf die datum wordt vermeerderd met de wettelijke rente.
6. Wij brengen aanvullende kosten in rekening indien geen volledige betaling is
ontvangen binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering. De
extra kosten zijn 30 procent van het factuurbedrag met een minimum van €40,-.
7. Uw betaling komt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde extra kosten,
vervolgens in mindering op de verschuldigde wettelijke rente en ten slotte in
mindering op de hoofdsom.
8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Psychosomatiek Arnhem maakt
en die verband houden met het innen van aan u gefactureerde bedragen, komen
voor uw rekening.
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de (mondelinge)
behandelingsovereenkomst tussen u en Psychosomatiek Arnhem.

