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U dient deze betalingsvoorwaarden voor akkoord te ondertekenen. 

Leest u de informatie daarom goed!  

 

 

Vergoeding 

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit uw (restitutie) verzekering en 

gedeclareerd volgens de richtlijnen van het zorgprestatiemodel. De factuur wordt u op 

gezette tijden gestuurd. U declareert de kosten bij uw zorgverzekering die tot vergoeding 

aan u zal overgaan. U blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor betaling van de 

factuur aan de praktijk! 

 

 

Zorgverzekeraars 

Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Soms dient u zelf toestemming te 

vragen aan uw zorgverzekeraar om de behandeling vergoed te krijgen voordat met de 

behandeling gestart kan worden.  

 

 

Algemene betalingsvoorwaarden  

Artikel 1 

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en 

behandelings-overeenkomsten en op de overige dienstverlening tussen de zorgverlener en 

u, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan. 

 

Artikel 2 

Afspraken dienen uiterlijk 1 werkdag (minstens 24 uren van te voren) 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 zorgverlener gerechtigd de 

gereserveerde tijd aan u in rekening te brengen. Het tarief vindt u op de website. 

 

Artikel 3 

De zorgverlener stuurt elke 3 tot 6 maanden gedurende de behandeling en binnen drie 

maanden na datum van afsluiten van de behandeling de laatste factuur aan u. U declareert 

de kosten bij uw zorgverzekering die tot vergoeding aan u zal overgaan. In alle gevallen 

bent u zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur aan de praktijk! 
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Artikel 4 

De door de zorgverlener aan u gestuurde factuur voor onderzoek, behandeling of overige 

dienstverlening dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald aan de praktijk 

 

Artikel 5 

Bij herhaalde conflicten over de betaling is de zorgverlener gerechtigd verdere 

behandeling op te schorten totdat u aan de 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 u. De buitengerechtelijke incassokosten zijn 

vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25. 

 

Artikel 7 

U bent verantwoordelijkheid voor het achterhalen van de vergoedingen en voorwaarden 

die uw verzekeraar hanteert. 

 

(Niet-)verzekerde zorg, overige dienstverlening en zelf betalen. 

 

In principe wordt psychotherapie vanuit de basisverzekering vergoed, maar de hoogte van 

de betaling door verzekeraar is afhankelijk van het type polis die u heeft afgesloten. 

Informeert u goed wat uw zorgverzekeraar betaalt! 

• Voorwaarde voor vergoeding is dat u een geldige, gedateerde verwijzing van de 

huisarts voor ‘Gespecialiseerde GGZ’ heeft gekregen.  

• Het eigen risico komt altijd voor uw eigen rekening. De zorgverzekeraar brengt dit 

bij u in rekening. Het basis eigen risico bedraagt € 385 per jaar (01-01-2020), tenzij u zelf 

een hoger (vrijwillig) eigen risico heeft afgesproken met uw verzekeraar.  

 

Natura- en restitutiepolissen 

Er zijn 2 type polissen, een natura- en een restitutiepolis. Afhankelijk van welk type polis u 

heeft afgesloten betaalt uw verzekeraar de zorgkosten uit. Dat kan het volledige bedrag 

zijn, maar dat hoeft dus niet! 

 

Heeft u een naturapolis afgesloten? Dan mag u wellicht niet zelf uw zorgverlener kiezen (u 

kunt zich echter beroepen op de vrije artsenkeuze die in Nederland nog steeds van kracht 

is en uw verzekeraar mag dat niet weigeren) en vergoedt de zorgverzekeraar vaak slechts 

maar een deel van de rekening (het percentage dat vergoed wordt ligt tussen 65-75%). In 

dat geval dient u conform de betalingsvoorwaarden de rest van de rekening zelf te 

betalen, dat is de zogenoemde eigen bijdrage (niet  te verwarren met het eigen risico). 

Informeert u zich goed om teleurstellingen achteraf te voorkomen! 
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Heeft u een restitutiepolis gesloten? Dan mag de client zelf kiezen naar welke zorgverlener 

hij/zij gaat en wordt veelal het volledige bedrag vergoed. U ontvangt elke 3 tot zes 

maanden een factuur gedurende de behandeling en de laatste factuur binnen drie 

maanden na afsluiting. U dient vervolgens de rekening in bij uw zorgverzekeraar. U blijft 

in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur aan de praktijk en u 

krijgt hiervoor 4 weken de tijd. 

 

Onverzekerde Zorg 

Wat wel of niet verzekerde zorg is wordt bepaald door de NZA 

(https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvw-

kompas/geneeskundige+geestelijke+gezondheidszorg/wel+of+niet+verzekerde+zorg) 

 

Zelf betalen 

Indien u er, om welke reden dan ook, de voorkeur aan geeft om de sessies zelf te betalen 

en niet bij de verzekeraar te declareren, worden tijdens de eerste bijeenkomst afspraken 

gemaakt over de betaling, bijvoorbeeld als men buiten de zorgverzekering om behandeld 

wil worden opdat persoonlijke informatie -zoals een diagnose- niet bekend wordt bij de 

zorgverzekeraar. Een ander voorbeeld is dat men liever niet deelneemt aan door de 

zorgverzekeraar geëiste voorwaarden voor vergoeding. Indien u uw therapie zelf betaalt 

wordt in overleg in uw dossier een privacyverklaring opgenomen. De factuur wordt 

rechtstreeks aan u gezonden en niet aan uw zorgverzekeraar. U dient de factuur zelf te 

betalen aan de praktijk. 

 

Behandeltarieven  

Voor verzekeraars waarmee uw zorgverlener geen contract(en) heeft afgesloten wordt 

100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven in rekening gebracht. 

 

Tarief ‘overig zorg product’ (OZP) en tarief overige dienstverlening. 

Het maximumtarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’ wordt jaarlijks 

vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  

 

Tarief zelf betalers 

Het tarief in de praktijk voor zelf betalers is 100% van de door de NZa vastgestelde 

maximumtarieven voor de SGGZ.  

 

Ik verklaar hierbij de Algemene betalingsvoorwaarden te hebben gelezen en ga akkoord 

met de inhoud. Ik ben mij ervan bewust dat ikzelf eindverantwoordelijk ben voor de 

betaling van de behandelingskosten. 
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Aldus getekend op __________________________ te ________________________  

 

Naam client ________________________________  

 

 

 

Handtekening voor akkoord: 

 

________________________  


