TANDARTSPRAKTIJK HARRY ENGWIRDA
BETALINGSVOORWAARDEN
1.

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van alle behandelovereenkomsten. Patiënten dan wel hun
wettelijke vertegenwoordigers verklaren zich bekend met en accepteren deze betalingsvoorwaarden door het
enkele feit van het zich onder behandeling stellen dan wel maken van een afspraak.

2.

De kosten van behandeling van minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening
gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt
wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht,
tenzij schriftelijk met hun wettelijke vertegenwoordigers is overeengekomen dat deze de kosten voldoen.

3.

De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze is vastgesteld
door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Techniekkosten worden apart in rekening gebracht.

4.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor behandeling te worden geannuleerd. Bij het niet annuleren of bij annuleren
binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de tandarts zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te
brengen. De tandarts hanteert hierbij het in de praktijk gebruikelijke uurtarief.

5.

Voorafgaand aan iedere uitgebreide, ingrijpende en/of orthodontische behandeling wordt de patiënt desgevraagd
schriftelijk geïnformeerd over de behandeling. (aard, doel, gevolgen, risico’s, eventuele alternatieven en
vooruitzichten), het begrote honorarium en het begrote bedrag aan techniekkosten. De patiënt wordt eveneens
geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of
overschrijding van de begroting met meer dan 15%, anders dan tengevolge van tussentijdse wijziging van de
tarieven door de NZa. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6.

Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na notadatum tot de zorgverlener te richten.
Terugbezorging van door de tandarts geplaatste werkstukken laat de verplichting tot betaling onverlet.

7.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort, doordat de patiënt een klacht indient bij de ANT of andere instantie
over tarief en/of behandeling. De patiënt dient de tandarts per ommegaande van zijn klacht in kennis te stellen.

8.

Declaraties kunnen contant worden afgerekend. Tevens bestaat de mogelijkheid declaraties via een doorlopende
incassomachtiging te voldoen. De incasso invordering zal na een termijn van 3 weken plaatsvinden. De patiënt
dient zorg te dragen voor een voldoende saldo. Indien het bedrag van de declaratie niet geïncasseerd kan worden
op de door de patiënt aangegeven rekening, kan de tandarts kosten en rente in rekening brengen. Voor het
verzenden van een betalingsherinnering wordt een bedrag van € 3,50 in rekening gebracht. Alle betalingen worden
allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.

9.

Bij stornering van de incasso kan de tandarts rente in rekening brengen van 1 % per maand of een gedeelte
daarvan over de hoofdsom, berekend vanaf 21 dagen na declaratie datum.

10. Bij stornering van de incasso zal de tandarts de patiënt een betalingsherinnering toesturen.
11. Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering wederom niet aan de
betalingsverplichting, dan is de tandarts zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen,
dan wel derden daarmee te belasten.
12. Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd de verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze
slechts tegen contante betaling te verrichten.
13. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der invordering komen ten laste van de patiënt
dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €
35,=.
14. Deze betalingsvoorwaarden zijn op 1 juli 2007 gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam en hangen op een voor een ieder zichtbare plaats in de wachtkamer.
Deze betalingsvoorwaarden gelden vanaf 01 juli 2007 voor alle behandelingen en afspraken gemaakt met de
behandelaars en eventuele waarnemers van Tandartspraktijk Harry Engwirda.
BREEDSTRAAT 20 A * 3214 AC ZUIDLAND
T EL : 0 1 8 1 6 2 0 6 0 0 * F A X : 0 1 8 1 6 3 0 8 0 6

