BETALINGSVOORWAARDEN
Psychotherapie in de SGGZ wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een
Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) of in een BGGZ-product. De DBC-factuur wordt pas na afsluiting
van de gehele behandeling aan uw gestuurd waarna u deze moet betalen binnen 4 weken en kan declareren
bij de zorgverzekering..
Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) ontvangt u een vergoeding. Deze vergoeding
varieert tussen de 60% en 100%. Uw persoonlijke situatie wordt in de intake goed besproken en uitgelegd.

Betalingsvoorwaarden Mentalis
Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de
behandelaar van Mentalis en de client die in behandeling is bij Mentalis.
Artikel 2
Afspraken moeten op werkdagen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden.
Annuleringen voor de maandag moeten op vrijdag gedaan worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen
binnen 24 uur voor de afspraak zal de behandelaar 55 euro in rekening brengen.
Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de
patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Deze factuur ontvangt de client van
Axians/VCD en kan gedeclareerd worden bij de zorgverzekering indien de behandeling voldoet aan de criteria
van een SGGZ of BGGZ verwijzing.
Artikel 4
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar
verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd
incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 5
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde
bedragen komen ten laste van de client.
Artikel 6
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft
voldaan.
Artikel 7
voor zelf betalende cliënten zijn dezelfde betalingsvoorwaarden van toepassing. De zorgverzekering vergoedt
in deze situaties de behandeling niet.

Voor akkoord ondertekend op datum,
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