Betalingsvoorwaarden:

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen, beroepshalve verricht door
ieder persoon – natuurlijk persoon of rechtspersoon – die werkzaam is bij tandartspraktijk Poorter
Tandartsen. Bovendien maken zij een onverbrekelijk deel uit van de tandheelkundige
behandelovereenkomst.

2. De gedeclareerde bedragen voor honoraria, verschotten en leveringen, inclusief eventuele
omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar.

3. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke
vertegenwoordiger(s). Bij meerderjarigen worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de
wettelijke vertegenwoordiger(s) schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.

4. De tandarts/mondhygiënist/assistent berekent de kosten van behandeling ingevolge de
Particuliere Tarieven Tandheelkunde zoals deze door het NZa zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld tenzij
van overheidswege een andere regeling wordt toegestaan.

5. Afspraken dienen – indien noodzakelijk – uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te
worden. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de
tandarts/mondhygiëniste/assistente zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen
waarbij naar redelijkheid een percentage van het bedrag van de voorgenomen handeling wordt
gehanteerd.

6. Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden
ingediend binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde
een specificatie of toelichting wenst te ontvangen, kan hij dit uiterlijk 30 dagen na declaratiedatum
kenbaar maken. Bij gebreke hiervan wordt de declaratie als tussen partijen juist en vaststaand
aangemerkt.

7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort, doordat de patiënt een klacht bij enige instantie
die over tarief en/of behandeling oordeelt, indient. Patiënt dient de tandarts per ommegaande van
zijn klacht in kennis te stellen.

8. Alle betalingen dienen uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de declaratie te geschieden. Na het
verstrijken van deze termijn staat het declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te
belasten met het nemen van incassomaatregelen.

9. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen
rentedragend ingaande 30 dagen na de declaratiedatum. De door de debiteur verschuldigde rente
bedraagt 1 % per maand of gedeelte daarvan.

10. Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te
verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling. Het herhaalde weigeren van de patiënt
om te betalen is reden voor de tandarts om de behandelingsovereenkomst te beëindigen. Dit zullen
wij doen wanneer wij uw dossier bij het incassobureau neerleggen. Uw staande afspraken komen
hiermee te vervallen.

11. Alle met incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van
buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40,00, alles
exclusief omzetbelasting.

12. Alle bedragen, voortvloeiende uit behandelingen en met een maximum van € 200,00 dienen na
overlegging van een gespecificeerde declaratie direct contant voldaan te worden.

