
 
 
Algemene voorwaarden Djoeke Huijtker GZ-psycholoog 
 
Annuleren of verzetten van afspraken 
Als je verhinderd bent of je wilt een afspraak verzetten, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met mij via het 
telefoonnummer 06-11165525. In geval er minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd ben ik genoodzaakt de voor 
jou gereserveerde tijd in rekening te brengen. 
 
Betaling 
Het bedrag dat voor eigen rekening is zal maandelijks worden gefactureerd (berekend over het aantal sessies van die 
maand) met een betalingstermijn van 14 dagen.  
Het verzekerde bedrag zal na afloop van de behandeling worden gefactureerd. Als jouw verzekeraar het toestaat 
factureer ik direct aan de verzekeraar. Als  jouw verzekeraar dat niet toestaat ontvang je van mij een factuur, deze dien je 
zelf in bij de zorgverzekeraar, en dient binnen 30 dagen aan mij te worden voldaan. 
 
Klachten- en geschillenregeling 
Ik nodig cliënten uit om eventuele klachten in eerste instantie met mij te bespreken. 
De onafhankelijke klachtenfunctionaris, via beroepsvereniging NvGZP, is drs. Piet de Boer, te 
bereiken op tel.nr: 0681941801 of via klachten@nvgzp.nl 
https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2018/05/klachtenregeling-NVGzP-clienten.pdf 
Mijn cliënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij 
de geschillencommissie psychische en pedagogische zorg in Den Haag, via de NvGZP. 
 
Betalingsvoorwaarden 
Artikel 1 
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog (hierna te 
noemen: behandelaar) en de cliënt. 
Artikel 2 
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij 
annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en 
billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. 
Artikel 3 
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 
respectievelijk 14 dagen (eigen kosten) en 30 dagen (verzekerd bedrag) na de datum van de factuur te zijn betaald. 
Artikel 4 
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14, dan wel 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt 
in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per 
maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te 
voldoen. 
Artikel 5 
Bij niet-betaling binnen 14 dan wel 30 dagen na de factuurdatum kan de psycholoog de cliënt een betalingsherinnering 
sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliënt in rekening 
gebracht. 
Artikel 6 
Voldoet de patiënt binnen 14 dan wel 30 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 7 
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten 
laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een 
minimum van € 25. 
Artikel 8 
Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling 
op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2018/05/klachtenregeling-NVGzP-clienten.pdf

