Betalingsvoorwaarden GGz Praktijk
1. Inleiding
Stichting GGz Praktijk, hierna te noemen GGz Praktijk biedt Basis en Specialistische GGz. De
bekostiging van de GGz valt onder de basisverzekering. In de meeste gevallen dient de GGz
Praktijk de factuur rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar, in overige gevallen krijgt de cliënt de
factuur zelf. Zij zullen de GGz Praktijk dan zelf moeten betalen en de rekening later bij de
eigen zorgverzekeraar indienen.
Het is van belang dat u zelf checkt bij uw zorgverzekeraar of de zorg vergoed wordt en welk
percentage van de behandeling vergoed wordt met betrekking tot zorg geleverd door GGz
Praktijk. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur.
Betaalt uw zorgverzekeraar minder dan 75% van de factuur uit? In dat geval bent u
verantwoordelijk het deel te betalen tot deze 75%.
Nb. u heeft recht op uitbetaling door uw zorgverzekeraar van gemiddeld 75-100% van de
factuur. U kunt dit aangeven bij uw zorgverzekeraar.
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2. Doelgroep en doelstelling van de betalingsvoorwaarden.
Een belangrijke doelstelling van deze betalingsvoorwaarden is om onnodige incassokosten en
inningsproblemen te voorkomen. Voor de GGz Praktijk leveren betalingsvoorwaarden daarmee
een bijdrage om een goed betaalgedrag bij debiteuren te bewerkstelligen. Aan deze
doelstelling dragen de betalingsvoorwaarden bij, met name door de bepalingen die de kosten
van inning en incasso bij de cliënt leggen. Voor de meest gangbare problemen met
betrekking tot inning en incasso wordt hiermee een normale zakelijke aanpak mogelijk.
3. De positie van zelfstandige professionals bij deze betalingsvoorwaarden.
Wie is de gebruiker van deze betalingsvoorwaarden?
De zorg die professionals van Stichting GGz Praktijk op basis van DBC’s leveren aan de GGz
Praktijk cliënten, wordt door Stichting GGz Praktijk in rekening gebracht. Stichting GGz Praktijk
verstuurt dus de nota’s en draagt zorg voor de incasso daarvan. Feitelijk bezien is daarom
alleen de GGz Praktijk de gebruiker van deze betalingsvoorwaarden.
4. Toepasselijkheid van betalingsvoorwaarden
De GGz Praktijk vindt het van belang dat de cliënt de toepasselijkheid van deze
betalingsvoorwaarden aanvaard. De GGz Praktijk zal hiervoor:
• de betalingsvoorwaarden op de website www.ggzpraktijk.nl beschikbaar stellen
• bij aanmelding via de website zullen cliënten moeten aanvinken kennis te hebben genomen
van de betalingsvoorwaarden en tevens aanvinken dat ze akkoord zijn met de
betalingsvoorwaarden.
Bij telefonische aanmelding zal gewezen worden op de betalingsvoorwaarden. De
betalingsvoorwaarden kunnen kosteloos worden toegezonden.
In het behandelvoorstel wat cliënt en professional tekenen staat vermeld dat de cliënt bij
vervolgen van zijn behandeling akkoord gaat met de betalingsvoorwaarden.
Sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 is het voor de toepasselijkheid
van betalingsvoorwaarden voldoende dat de cliënt
(a) weet dat er betalingsvoorwaarden zijn en
(b) dat hij/zij ermee instemt dat deze op de door hem gesloten overeenkomst van toepassing
zullen zijn. Het feit dat de cliënt mogelijk de concrete inhoud van de betalingsvoorwaarden niet
kent (wat vaak het geval is) staat op zich niet aan zijn gebondenheid in de weg. De
betalingsvoorwaarden zijn van toepassing als vaststaat dat de cliënt wist dat er
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betalingsvoorwaarden zijn en hij/zij met de GGz Praktijk overeengekomen is dat zij van
toepassing zijn.
5. Hoe de toepasselijkheid van deze betalingsvoorwaarden (verder) te
bevorderen?
Ambulante GGZ zorg kan kostbaar zijn en daarom verdient het vanuit
bewijsrechtelijke overwegingen aanbeveling de toepasselijkheid van deze
betalingsvoorwaarden schriftelijk overeen te komen. Dat kan door in de
behandelovereenkomst van een cliënt de volgende tekst
op te nemen:
”Cliënt is bekend met de inhoud en akkoord met het van toepassing zijn van de
door de GGz Praktijk opgestelde betalingsvoorwaarden op de hierbij tussen hen gesloten
overeenkomst tot behandeling / begeleiding.”
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