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Document behandeltarieven 

a. Tarieven 

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn 

praktijk 95 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de 

gb-ggz.  

 

 

b. Tarief Overig (zorg)product1 

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld 

door de NZa, is voor 2019: €  109,76 per sessie. 

Het tarief in mijn praktijk is 85 % van dit maximumtarief. 

 

c. Tarief zelfbetalers. 

Het tarief in mijn praktijk voor particuliere zelfbetalers is  85 % van de door de NZa 

vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz en daarmee €93,- per consult van 45 

minuten. Voor de tarieven in de gb-ggz zie vraag a.  

 

d. Voorwaarden en tarief no-show:  

Het tarief voor no-show is: €88, 00 per gemiste afspraak.  

 

Mijn betalingsvoorwaarden zijn:  

Betalingsvoorwaarden psychologiepraktijk Nicole 
Honneff 

gebaseerd op richtlijnen Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 
 

Indien er sprake is van verzekerde zorg vallend onder het basispakket dan zal de 
behandeling worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar conform diens 
factuureisen. Bent u ouder dan 18 jaar dan zal u verzekeraar aanspraak maken op 

het verplichte eigen risico. 
 
Indien uw behandeling valt onder onverzekerde zorg, dan zal de behandeling 

rechtstreeks aan u worden gedeclareerd. Het gehanteerde consulttarief vindt u 
hierboven en op de website. De betalingsvoorwaarden zijn dus alleen voor u van 
toepassing wanneer u rechtstreeks vanuit de praktijk een factuur ontvangt (en dus 

niet wanneer de praktijk een factuur bij uw zorgverzekeraar indient). 

Artikel 1 
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel 

mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt. 

Artikel 2 
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/ of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet 

annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in 

rekening te brengen. 

 
1 * overig product (OVP) heet vanaf 2017 overig zorgproduct (OZP).  
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Artikel 3 
De psycholoog stuurt na het consult per e-mail een factuur of overhandigt die tijdens het consult. Een factuur betreffende no-

show wordt per post of per e-mail verzonden naar u.  

Artikel 4 
De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt 

binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. 

Artikel 5 
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim. 

Artikel 6 
Bij niet betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kostenloze betalingsherinnering 

sturen, waarin de cliënt nog twee weken de kans krijgt om te betalen zonder extra kosten. 

Artikel 7 
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de betalingsherinnering niet aan zijn/ haar verplichtingen dan ontvangt de cliënt een 

ingebrekestelling. Hierin wordt de cliënt gesommeerd alsnog binnen 14 dagen na de datum van de ingebrekestelling het 

openstaande bedrag te betalen. Aangezien de behandelrelatie onder druk komt te staan bij wanbetaling is de psycholoog 

gerechtigd de behandeling tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.  

Artikel 8 
Volgens wettelijke bepalingen die per 1-07-2012 zijn ingegaan, ontvangt de cliënt na het niet betalen van de ingebrekestelling 

een 14-dagen brief met het totale openstaande bedrag. Dit is voor de cliënt de laatste mogelijkheid om zonder extra kosten het 

totale openstaande bedrag binnen 14 dagen na de datum van deze brief alsnog te voldoen.  
In deze brief wordt vermeld dat de psycholoog gerechtigd is incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten 

uitvoeren, wanneer deze laatste oproep niet tot betaling heeft geleid. 

Artikel 9 
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen 

ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vast gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum 

van € 40,-. 

Artikel 10 
Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder grote druk komen 

te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan 

wel op te zeggen, omdat zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging. 

mei 2016 

Afzegregeling 

Een afspraak afzeggen kan via het antwoordapparaat. (ook in het weekend/’s avonds 

kunt u bellen!) 

Wanneer u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, of wanneer u de 
afspraak niet nakomt en niet heeft afgezegd, wordt het no-show tarief in rekening 

gebracht. 

 

 
 


