Algemene betalingsvoorwaarden Psychotherapie Amsterdam Centrum, Rolien van Mechelen-de Goede,
klinisch psycholoog, psychoanalytica.
Vergoeding
Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose
Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt in geval van gecontracteerde zorg na afsluiting van de
gehele behandeling, of na 1 jaar, aan de zorgverzekeraar of aan de cliënt gestuurd. Bij gecontracteerde zorg
wordt bepaald, afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd
zijn van uw behandelaar, of (en voor welk bedrag) uw behandeling voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in
aanmerking komt. Bij niet-gecontracteerde zorg wordt de nota aan uzelf gestuurd, of rechtstreeks naar de
zorgverzekeraar indien u een akte van cessie heeft ondertekend. U blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk
voor betaling van uw behandeling.
Gecontracteerde zorgverzekeraars
Op mijn website (http://www.pac-praktijk.com/degoede/index.html ) staat voor het lopende verzekeringsjaar een
overzicht van de zorgverzekeraars met wie ik een contract heb afgesloten. In sommige gevallen dient u zelf
toestemming te vragen aan uw zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen alvorens met de
psychotherapie te kunnen starten. Voor problemen met uw zorgverzekeraar over (onder meer) vergoedingen kunt
u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Ik ben ook lid van de LVVP
en daarmee aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de LVVP.

Algemene betalingsvoorwaarden
Artikel 1
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten en
op de overige dienstverlening tussen de klinisch psycholoog en de cliënt, zowel mondeling als schriftelijk
aangegaan.
Artikel 2
Afspraken dienen uiterlijk 1 werkdag voor de werkdag van het onderzoek en/of de behandeling te worden
geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 1 werkdag voor de afspraak is de klinisch psycholoog
gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen middels een separate factuur, waarvoor een
sessietarief geldt van €98,00.
Artikel 3
De klinisch psycholoog stuurt binnen drie maanden na datum van (afsluiten van) onderzoek en/of behandeling
een factuur naar de cliënt, of naar zijn/haar zorgverzekeraar wanneer dit laatste met cliënt is overeengekomen. In
alle gevallen is de cliënt verantwoordelijk voor betaling.
Artikel 4
De door de klinisch psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek, de behandeling of
overige dienstverlening dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald door de cliënt, of namens deze
door de zorgverzekeraar.
Artikel 5
Bij herhaalde conflicten over de betaling is de klinisch psycholoog gerechtigd verdere behandeling op te
schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij de behandeling zich hiertegen
verzet.
Artikel 6
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen
komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 25.
Artikel 7
De cliënt is verantwoordelijkheid voor het achterhalen van de vergoedingen en voorwaarden die de
verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert.

