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bijlage 2 betalingsvoorwaarden
1. Het tarief per uur voor individuele therapie voor zowel intakegesprek als therapiesessie
bedraagt € 70,00 (dag tarief) of € 80,00 (avond- en weekend tarief). Het tarief per uur voor
relatietherapie (2 personen) bedraagt € 80,00 (dag tarief) of € 90,00 (avond- en weekend
tarief). Afronding van het uurtarief op een kwartier. Dit bedrag dient aan het einde van de
sessie contant of per pin voldaan te worden. Tenzij anders afgesproken.
2. Bij niet betalen zal de behandeling worden opgeschort.
3. Een eventuele tariefsverhoging zal minimaal 2 maanden van te voren worden aangekondigd
en minder dan 10% van het bestaande tarief bedragen.
4. De behandelovereenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor
een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk
anders afgesproken tussen therapeut en cliënt. Bij een nieuwe afspraak na drie maanden
wordt een nieuwe behandelovereenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
5. Omdat ik geregistreerd ben bij RBCZ ben ik vrijgesteld van btw voor de gezondheidskundige
behandeling van de individuele cliënt. Voor relatietherapie, groepstherapie en coaching geldt
echter een btw percentage van 21%.
6. Ben je werkzaam als ZZP’er dan bestaat de mogelijkheid om een factuur op naam van je
bedrijf te ontvangen als je dit als bedrijfskosten (coaching/ondersteuning) wilt verwerken. Op
het uurtarief van € 70,00 komt dan nog 21% btw.
7. Het tarief per uur voor opdrachten voor organisaties is € 120,00 (dag tarief) met een btw
percentage van 21%. Avond- en weekend tarief € 150,00. De factuur heeft een
betalingstermijn van 14 dagen.
8. Voor cliënten die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen is een sessie op locatie
mogelijk. Reistijd wordt in rekening gebracht tegen 50% van het uurtarief. Reiskosten met de
auto € 0,45 per gereden kilometer plus 21% btw. De gemaakte kosten met het openbaar
vervoer en/of taxi worden gedeclareerd. Reiskosten worden apart op de rekening gezet.
9. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee werkdagen van te voren te
worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening
wanneer de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt
ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd en dag.
10. Incassobureau Medicas wordt ingeschakeld om de vorderingen op niet-betalende cliënten te
innen. De oninbare vordering wordt overdragen. De incassokosten worden in rekening
gebracht bij de debiteur. Zie voor de betalingsvoorwaarden en algemene voorwaarden van
Medicas incassojuristen www.medicas.net/betalingsvoorwaarden/ Gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Breda, onder nummer 20107395. Indien gewenst is een digitale of
papieren versie van de betalings- en algemene voorwaarden verkrijgbaar.
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