Polikliniek Pijn Weg Amstelveen
TARIEVEN

De tarieven zijn in trendvolging van de
tariefbeschikking van de COTG huisartstarieven voor hulp aan ambulanten of
passanten, dus patiënten die een arts
bezoeken, die niet de eigen huisarts is.

Eerste consult
(minimaal 60 minuten, incl uitgebreid
intakegesprek, onderzoek en
behandeling)
€219,60
Vervolgconsult
(duur tot max. 30 min.)
€119,80
Uitgebreid vervolgconsult
(duur tot max. 60 min.)
€219,60
Segmenttherapie
€39,60
Toeslag thuisbehandeling
€77,00
Telefonisch consult
€18,50
Telefonisch consult nacht/weekend
tarief
€37,00
Herhalingsrecept/verwijzing
€18,50
Kleine admin. werkzaamheden (bv.
hernieuwde aanvraag declaratie) €15,00

In geval van verhindering wordt u
verzocht, daarvan uiterlijk 48 uur (twee
werkdagen) van tevoren bericht te geven,
daar de tijd anders in rekening moet
worden gebracht.
Niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht, het zgn
wegblijf-tarief.
Bij het verzenden van herinneringen worden administratiekosten in rekening gebracht.
B. Sondervan-Frank,
arts voor neuraaltherapie, A.V.I.G.
AGB-code: 84-022528
BIG-no: 79020992.601
Eline Verestraat 33
(halte Onderuit lijn 5/51)
1183 KX Amstelveen
Tel: 020-6454440
INGAANDE: 1 JANUARI 2018

BETALINGSVOORWAARDEN
Artsen voor Integrale Geneeskunde (AVIG)

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten tussen de arts en de patiënt inzake het consult en in het
algemeen al hetgeen door of namens de arts wordt verricht, verstrekt of
geleverd en wordt berekend aan de patiënt. Op al deze overeenkomsten
is het Nederlands Recht van toepassing.
2. De arts dient na uitvoering van de overeenkomsten als genoemd
onder 1) aan de patiënt een declaratie uit te schrijven. Als regel dient
deze declaratie direct na afloop van het consult per pinbetaling of
contant te worden voldaan.
3. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet betaalt, krijgt deze de
gelegenheid dit bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Dit kan
middels girale overschrijving of een eenmalige machtiging tot
afschrijving.
4. Indien de patiënt zonder afmelding niet op de afgesproken
consultdatum verschijnt, of als de patiënt binnen 48 uur (twee
werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd afzegt, kan de arts de
kosten van het consult per gezonden declaratie in rekening brengen.
5. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de
datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een
betalingsherinnering.
6. Indien de patiënt niet op de betalingsherinnering reageert, volgt na 30
dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een aanmaning. Hierin
wordt de patiënt gesommeerd per omgaande tot betaling over te gaan
ten einde een incasso te vermijden. Aan deze aanmaning zijn
administratiekosten verbonden, welke per gezonden aanmaning in
rekening worden gebracht.
7. Indien de patiënt ook niet op de aanmaning reageert, kan de inning
van het verschuldigde bedrag uit handen worden gegeven en tot incasso
worden overgegaan. Aan deze incassoprocedure zijn aanzienlijke kosten
voor de patiënt verbonden, zoals incassokosten, administratiekosten en
gederfde rente over het verschuldigde bedrag.

Deze AVIG betalingsvoorwaarden
zijn gedeponeerd bij de Rechtbank
te ‘s-Gravenhage op 6 november 2012
onder nummer 70/2012.
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