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1.	Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten en worden voor of bij het afsluiten van de behandeling ter hand gesteld.
2.	De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de
wettelijke vertegenwoordigers.
3.	De tandarts berekent de kosten van behandeling ingevolge de vastgestelde tarieven
door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de via de zorgverzekering te betalen
eigen bijdragen voor tandheelkundige hulp.
4.	Afspraken dienen — indien noodzakelijke — uiterlijk 48 uur voor de behandeling
geannuleerd te worden. Bij het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak behoudt
de tandarts zicht het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
De tandarts hanteert hierbij naar redelijkheid een percentage (0-100) van het bedrag
van de voorgenomen behandeling.
5.	Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende behandeling wordt de patiënt
c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk geïnformeerd over het begrote
tandartshonorarium en de geraamde techniekkosten. Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties of overschrijding van de begroting informeert de
tandarts de patiënt schriftelijk.
6*	Vragen over in rekening gebrachte tarieven dient de patiënt binnen 8 dagen na
ontvangst schriftelijk tot de tandarts te richten.
7*	De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht indient
bij de NVVE of andere instantie over tarief en/of behandeling tenzij de beweerde
tekortkoming van de tandarts de opschorting rechtvaardigt. De patiënt dient de
tandarts per omgaande van zijn klacht in kennis te stellen.
8*	Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de declaratie door de
patiënt te geschieden.
9*	Bij niet-betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de declaratie, is de patiënt in
verzuim en brengt de tandarts rente in rekening van 1% per maand over de hoofsom.
10*	Bij niet-betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de declaratie, zal de tandarts de
patiënt een betalingsherinnering toesturen.
11*	Voldoet de patiënt binnen 14 dagen van de betalingsherinnering wederom niet
aan de betalingsverplichting, dan is de tandarts zonder nadere ingebrekestelling
gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle buitenrechtelijke incassokosten,
verbonden aan de incasso der vorderingen komen ten laste van de patiënt of
diens wettelijke vertegenwoordiger.
12*	Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling opte schorten
of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.
13*	Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank
te Utrecht onder nummer 24/1998.
* Deze voorwaarden gelden bij gebreke van een afspraak van contante of daarmee gelijk te stellen betaling.
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