
Betalingsvoorwaarden Praktijk voor Psychologie De Codes, afgeleid van de algemene 
betalingsvoorwaarden voor psychologen van het Nederlands Instituut voor 
Psychologen, NIP.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek-  en behandelovereenkomsten, 
zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

1. De door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere 
vergoedingen, voortvloeiende uit onderzoek of behandeling ten behoeve van de cliënt, zijn
terstond –zonder korting- opeisbaar. Verschuldigde bedragen worden onmiddellijk na 
afloop van behandeling of onderzoek contant voldaan, tenzij schriftelijk overeengekomen 
is, blijkend uit de vermelding van een bankrekeningnummer van praktijkhouder en de 
toezending van een rekening via de mail, dat per overmaking betaald kan worden.
(normaal gesproken bij psychologisch onderzoek uitsluitend op basis van een door de 
cliënt ondertekend contract).

2. Indien de cliënt of diens wettige vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 
30 dagen na de datum, vermeld op de declaratie, heeft voldaan, is de cliënt in gebreke 
zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de cliënt met ingang van de
dag waarop hij/ zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan de psycholoog de 
wettelijke rente verschuldigd zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/ haar 
verplichtingen te voldoen.

3. De psycholoog is in het hiervoor onder 3 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso
van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4. Indien door de cliënt machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een
getekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de psycholoog, dan wordt 
hiervan eerst op of omstreeks de 20e dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik 
gemaakt. Wordt betaling niet binnen 10 dagen daarna ontvangen, dan kan tot onder 4 
genoemde incasso worden overgegaan.

5. 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 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van  € 75.00 , 
exclusief belasting.

6. Gereserveerde tijd voor behandelingen of onderzoeken, welke niet tenminste 24 uur 
tevoren op werkdagen is/ zijn afgezegd, zal/ zullen volledig in rekening gebracht worden. 
Afzegging van een behandel- of onderzoeksafspraak op maandag dient vrijdag 
voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 17.00 uur te zijn geschied. 

7. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, dient de cliënt dit 
uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening te doen, zulks door een gemotiveerde 
schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie tussen 
partijen als vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de
onder punt 4 genoemde termijn niet.

8. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake van de juistheid van 
hetgeen de debiteur verschuldigd is, de administratieve gegevens van de psycholoog 
beslissend. 
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