
 

Algemene Betalingsvoorwaarden  
Psychologie praktijk Tilburg 
 
In onderstaande tekst wordt met ‘psycholoog’ de behandelaar bedoeld en met ‘client’ degene met 
wie de overeenkomst is gesloten, dan wel getekend is met gegevens van een derde die zorg draagt 
voor de afwikkeling van de kosten.  
 
Artikel 1  
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en  
behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen psycholoog en 
cliënt.  
 
Artikel 2  
Elk consult wordt door client (vooraf) voldaan. Dat kan vooraf per overschrijving of vooraf via een 
gezonden betaalverzoek vooraf of in de kamer. Zonder betaling kan behandeling niet plaats vinden. 
Een eerste gesprek( diagnostiek, sessie, onderzoek) wordt gereserveerd door bedrag te voldoen 
binnen 24 uur na het voorstel. Hierna vervalt het voorstel wegens planning/ drukte.   
 
Artikel 3  
Op werkdagen kunnen afspraken tot 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling 
kosteloos worden geannuleerd. Voor afspraken op maandag geldt dat dat voor vrijdag 14u dient te 
gebeuren. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt de 
gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.  
 
Artikel 4 
De nota betreffende de behandeling wordt gezonden na het consult. Deze wordt eenmalig per mail 
verstrekt. 
 
Artikel 5 
Client is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste data/ NAW/verwijsbrief  
 
Artikel 6  
Indien het coaching, supervisie of zakelijke afspraken zijn, worden nota’s gezonden volgens de 
gemaakte afspraak  
 
Artikel 7  
Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet voldaan heeft, volgt een betaalherinnering.  
 
Artikel 8 
Indien betaling uit blijft is de cliënt in verzuim.  
Bij het niet voldoen van het verschuldigde bedrag, ontvangt cliënt een kosteloze 
betalingsherinnering.  
Cliënt heeft dan twee weken de kans om te betalen zonder extra kosten.  
Hierna volgt een betalingsherinnering +10% (administratie kosten) 
 



 

Artikel 9 
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de laatste betalingsherinnering niet aan de 
betaalverplichting dan is het zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te 
treffen. Er wordt een incassobureau ingeschakeld en de hieruit voortvloeiende kosten zijn voor 
betreffende client.  
 
Artikel 10  
Bij herhaaldelijk uitblijven van betalingen of conflicten daarover, kan de vertrouwensband tussen 
cliënt en psycholoog beschadigen en de behandelrelatie onder grote druk komen te staan. Dit kan 
ertoe leiden dat er noodzaak is om de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen. Dit 
valt onder ‘gewichtige reden’ voor beëindiging. 
 
Artikel 11  
Client is verantwoordelijk voor het op de hoogte te zijn van de werkwijze, betalings- en 
behandelvoorwaarden van de praktijk.  
 
 


