Algemene betalingsvoorwaarden NIP
1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog1 en de cliënt.
2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen
dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De
cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
3. Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wel aan
de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op
of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.
4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien
binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in
verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan
over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
5. De psycholoog is in het hiervóór onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de
vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de
cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.
Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder
depotnummer 117/2000.
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Met psycholoog wordt bedoeld diegene die een doctoraalexamen in de psychologie met goed gevolg heeft afgelegd,

danwel diegene die als gezondheidszorgpsycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS.
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Toelichting Algemene betalingsvoorwaarden voor psychologen
Voor een goede praktijkvoering van psychologen heeft de juridische afdeling van het NIP algemene
betalingsvoorwaarden opgesteld.
De algemene betalingsvoorwaarden beogen de cliënt een duidelijk beeld te verschaffen van de betalingscondities waaronder de behandelovereenkomst tussen cliënt en psycholoog wordt aangegaan. Het
moge duidelijk zijn dat de algemene betalingsvoorwaarden niet de kern van de behandelovereenkomst
bevatten. De inhoud van het onderzoek of van de behandeling is een individueel bepaalde zaak. Ook de
prijs en de eventuele andere kosten die voor een onderzoek of een behandeling worden gevraagd, blijven buiten de algemene betalingsvoorwaarden. Vanzelfsprekend dienen de hoogte van de honoraria en
eventuele andere kosten helder en tijdig aan de cliënt kenbaar te worden gemaakt.
De belangrijkste onderwerpen in deze algemene betalingsvoorwaarden zijn het regelen van het moment
en de wijze waarop invordering van bedragen die cliënten verschuldigd zijn, mogelijk is, alsmede de
verschuldigdheid van rente en incassokosten indien tijdige betaling uitblijft. Ten aanzien van dit laatste
aspect zij opgemerkt dat het uiteindelijk aan de rechter is voorbehouden om te bepalen in hoeverre invordering van dergelijke bijkomende kosten mogelijk is.
Voor de toepasselijkheid van algemene betalingsvoorwaarden is vereist dat aan de cliënt, vóór of bij het
totstandkomen van de overeenkomst, een redelijke mogelijkheid is geboden om van deze voorwaarden
kennis te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door voorafgaande overhandiging of toezending van een exemplaar van de betalingsvoorwaarden. Indien overhandiging of toezending redelijkerwijs niet mogelijk is
dan kan, bij voorkeur op uw briefpapier, worden vermeld dat algemene betalingsvoorwaarden van toepassing zijn. Daarbij dient te worden verwezen naar het depotnummer (117/2000) bij de griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder mededeling dat de betalingsvoorwaarden aldaar zijn
gedeponeerd en dat op verzoek van de cliënt kosteloos een afschrift aan hem of haar zal worden toegezonden. De verwijzing kan zoals gezegd bijvoorbeeld worden opgenomen op uw briefpapier. Indien
enkel op de nota wordt verwezen naar de betalingsvoorwaarden dan zou dit met zich mee kunnen brengen dat de betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, aangezien een nota pas ná het totstandkomen
van de overeenkomst wordt verzonden.
Naast voorafgaande overhandiging, toezending of verwijzing, kan het zinvol zijn om de tekst van de
betalingsvoorwaarden tevens duidelijk leesbaar op te hangen in de wachtkamer. De cliënt kan dan ook op
die wijze voorafgaand aan de behandeling kennis nemen van de betalingsvoorwaarden.
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