Algemene voorwaarden
Tarieven en zorgverzekering



Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de
duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij/zij op de hoogte is of en in welke mate zijn
verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om
facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

Betalingen












De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut zorg voor volledige
betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van de huidtherapeut onder
vermelding van het factuurnummer.
Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde
gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De
huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan
de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd
incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan incasso verboden zijn (met inbegrip
van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te
schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de
betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de
spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de
huidtherapeut indient over de factuur en/of behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt
met de opschorting van de betalingsverplichting,
De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de
huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

Annulering



In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij dit uiterlijk
achtenveertig (48) uur tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.
Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de
behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

Klachten





In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de
huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut.
Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne
klachtencommissie van de NVH, de Patiënten Advies Commissie. Deze commissie zal
bemiddelen tussen beide.
Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich
richten tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org)

Vermelden op website
In IC’s opnemen (dat erop gewezen is en het na te lezen is)

