Psychotherapiepraktijk Betty van Hulzen
Voor kinderen, jeugdigen en volwassenen

BEHANDELTARIEVEN
Tarieven Generalistische basis GGZ
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 %
van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GBGGZ. Dit zijn de
tarieven voor de GBGGZ in 2017. Tarieven BGGZ 2018. Wanneer het bij te betallen bedrag voor u
een probleem is dan kan dit in overleg aangepast worden.
Tarieven Specialistische GGZ
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 %
van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de SGGZ. Dit zijn de tarieven
voor de SGGZ in 2017. Tarieven SGGZ 2018. Wanneer het bij te betallen bedrag voor u een
probleem is dan kan dit in overleg aangepast worden.
Tarief Overig (zorg)product (voorheen OVP- overig product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de
NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is € 95,00 per sessie

Tarief zelfbetalers
Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 95 % van de door de NZa vastgestelde
maximumtarieven voor de GBGGZ en de SGGZ. Voor de tarieven zie hierboven
Voorwaarden en tarief no-show:
Het tarief voor no-show is: € 50,00 per gemiste afspraak.
BETALINGSVOORWAARDEN
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd
worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur kan ik de gereserveerde tijd naar
redelijkheid en billijkheid aan u in rekening te brengen. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de
behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de
zorgverzekeraar ingediend worden.
Betaling
Facturen moeten binnen 30 dagen na de datum van de factuur zijn betaald, onafhankelijk van
betaling door de verzekeraar.
Betalingsherinnering
Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is betaald, dan krijgt
u een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.
Kosten bij te laat betalen
Wanneer de factuur niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering is voldaan
wordt € 10,= kosten in rekening gebracht. Op enig moment dan ben ik gerechtigd om zonder
nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Zie verder de folder Betalingsvoorwaarden op de site, bij Informatie en Zelfhulp.
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