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incasso van
de vordering over te gaan, of derden daar mee
elke overeenkomst tussen de diëtist van Diëtistenpraktijk
te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering
Leerdam en haar opdrachtgever voor behandeling en/of
gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de
het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtvordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke of
ten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.
rechtspersonen, of hun wettelijke vertegenwoordigers die
de diëtist raadplegen.
Verschuldigdheid
Behandeling gaat uitsluitend via afspraak vooraf.
Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de
administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het
Verhindering
tegendeel bewijsbaar is.
Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum
en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan
Aansprakelijkheid
zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die
Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat
niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in
resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprarekening gebracht. Afzegging dient persoonlijk of via de
kelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in
telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat,
verband met de opvolging door de opdrachtgever van door
of via de e-mail te worden gedaan.
de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of
grove schuld door de diëtist.
Declaraties
Diëtistenpraktijk Leerdam zal in principe de kosten
Klachten
declareren bij de zorgverzekeraar. Als dit niet mogelijk is,
Wij stellen het op prijs als u uw klacht kenbaar maakt aan
ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de
de diëtist. Er zal gezocht worden naar een bevredigende
opdrachtgever zelf betaling verschuldigd.
oplossing.
Komen we er samen niet uit dan kan er een beroep gedaan
Tarieven en opbouw consult
worden op de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn
De behandeltijd door een diëtist bestaat uit 2 componenPostbus 1161 3800 ED te Amersfoort.
ten:
• directe tijd (de tijd waar u als cliënt bij aanwezig bent)
Privacy
en
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels
• indirecte tijd (de tijd die de diëtist besteedt aan revoor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Ik
gistreren, informeren en rapporteren van de verwijzer,
handel conform deze wet.
berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies.
Alleen met uw toestemming overlegt uw diëtist met
Tarief buiten het basis pakket is € 60,- per uur.
collega’s of vraagt informatie op bij uw behandelend arts
of hulpverlener.
Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn,
is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een
nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met
de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij
de opdrachtgever. Onder deze kosten worden ook verstaan
de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Diëtist Lucile van Hattem | T 06 22 68 47 47 | E info@dietistenpraktijkleerdam.nl | www.dietistenpraktijkleerdam.nl

