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Algemeen 

 

In dit document zijn de betalingsvoorwaarden van Meander Medisch Centrum neergelegd. De 

betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op behandelingsovereenkomsten die gesloten zijn 

tussen Meander Medisch Centrum en patiënten. Deze betalingsvoorwaarden zijn eveneens 

van toepassing op aanvullende diensten die Meander Medisch Centrum in het kader van 

zorgverlening aanbiedt. 

 

 

Definities 

 

Behandelingsovereenkomst  de overeenkomst tussen Meander Medisch Centrum 

en de patiënt, waarbij zorg wordt verleend als bedoeld 

in artikel 7:446 Burgerlijk Wetboek; 

 

Dienstverleningsovereenkomst de overeenkomst tussen Meander Medisch Centrum 

en een derde, waarbij aanvullende diensten in het 

kader van zorgverlening worden verricht niet zijnde een 

behandelingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:446 

Burgerlijk Wetboek. 

 

In deze betalingsvoorwaarden wordt onder patiënt tevens de wettelijk(e) 

vertegenwoordiger(s) van de patiënt verstaan.  

 

 

Voorwaarden 

 

1. De patiënt is de kosten voor de uitvoering van de behandelingsovereenkomst aan 

Meander Medisch Centrum verschuldigd en dient deze behandelingskosten binnen de 

op de nota aangegeven betalingstermijn te voldoen. 

 

2. Indien de patiënt is verzekerd voor de kosten van de behandeling dan zal Meander 

Medisch Centrum, voor zover daartoe contractuele afspraken met de zorgverzekeraar 

zijn gemaakt, de behandelingskosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren.  

 
Als de zorgverzekeraar niet of niet volledig de behandelingskosten voldoet dan behoudt 

Meander Medisch Centrum zich het recht voor om de kosten van de behandeling alsnog 

bij de patiënt in rekening te brengen.  

 

3. In het geval van verhindering dient een afspraak ten minste 24 uur voorafgaand aan de 

afspraak te worden afgezegd. Indien een afspraak niet of niet tijdig is afgezegd dan heeft  

Meander Medisch Centrum de mogelijkheid om kosten in rekening te brengen conform 

het wettelijk bepaalde ‘no show tarief’. 
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4. Meander Medisch Centrum kan alvorens de behandelingsovereenkomst uit te voeren 

een voorschot op de kosten van de behandeling van de patiënt verlangen indien: 

 

- de patiënt niet of slechts gedeeltelijk is verzekerd voor de kosten van de behandeling;  

- Meander Medisch Centrum voor de behandeling (nog) geen contractuele afspraken 

met de zorgverzekeraar van de patiënt heeft gemaakt; 

- de behandelingskosten buiten de reikwijdte van de contractuele afspraken vallen die 

Meander Medisch Centrum met de zorgverzekeraar van de patiënt heeft gemaakt.   

 

Als een voorschot is betaald dan zal dit bedrag worden verrekend met de nota die aan 

de patiënt voor de betreffende behandeling wordt verstuurd.  

 

5. Het maken van bezwaar tegen de (hoogte van de) nota en/of de behandeling ontslaat de 

patiënt niet van de verplichting om de nota binnen de aangegeven betalingstermijn te 

voldoen.   

 
6. Indien de nota van de behandelingskosten niet binnen de op de nota aangegeven 

betalingstermijn is voldaan, dan is de patiënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.  

 
Er zal in dat geval door Meander Medisch Centrum een betalingsherinnering worden 

verstuurd met het verzoek de nota alsnog binnen twee weken na dagtekening van de 

betalingsherinnering te voldoen.  

 

Indien opnieuw betaling uitblijft dan heeft Meander Medisch Centrum de mogelijkheid om 

incassomaatregelen te nemen en daarbij zo nodig een incassobureau in te schakelen. 

De patiënt is vanaf dat moment de wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de nota 

verschuldigd.  

 

Bij het inschakelen van een incassobureau is Meander Medisch Centrum bevoegd om 

de patiëntgegevens die noodzakelijk zijn om de behandelingskosten te kunnen innen 

aan het incassobureau te verstrekken.  

 

Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de patiënt. De hoogte 

van de (buiten)gerechtelijke incassokosten wordt berekend overeenkomstig de op dat 

moment geldende regelingen voor wat betreft de buitengerechtelijke incassokosten. Ook 

zal Meander Medisch Centrum de BTW die door het incassobureau in rekening wordt 

gebracht doorbelasten aan de patiënt.  

 
7. De bepalingen vermeld onder 1, 2 en 4 tot en met 6 in deze betalingsvoorwaarden zijn 

van overeenkomstige toepassing op de dienstverleningsovereenkomst.   

 

8. De passantentarieven worden door Meander Medisch Centrum vastgesteld met 

inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en zijn te raadplegen op onze 

website.  

 


