Algemene Betalingsvoorwaarden Behandelconsulten
Artikel 1 - Definities
In deze algemene betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Therapeut: De therapeut.
Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van training,
therapie of aanverwante werkzaamheden.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct
verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
Artikel 2
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de
therapeut en de cliënt.
Artikel 3
De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 95 per intake consult en € 80 per uur en € 20 per
kwartier voor een vervolgconsult. Elk nieuw begonnen kwartier rekent de therapeut als kwartier
mee. Meestal duurt een online vervolgconsult tussen 30 minuten en de 60 minuten.
Artikel 4
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij nietannuleren of bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de
gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
Artikel 5
Betaling van consult geschied achteraf per bank. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde
kosten voor behandeling dienen binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 6
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een
betalingsherinnering sturen.
Artikel 7
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan haar
verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen
te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 8
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde
bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten
minste 15% van de hoofdsom met een minimum van €35,00.
Artikel 9
Bij betalingsachterstand is therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt
aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
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