
Betalingsvoorwaarden 

BIJ’T Klooster 

 

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van alle 
behandelingsovereenkomsten en worden op aanvraag vóór of bij het sluiten van 
de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger 
ter hand gesteld. Verder zijn deze te lezen op de website www.bijtklooster.nl en 
hangen deze in de wachtkamer van de praktijk. 
 
2. De kosten van behandeling van minderjarigen tot zestien jaar, worden in rekening 
gebracht aan de wettelijke vertegenwoordiger. Bij minderjarigen die de leeftijd van 
zestien jaren hebben bereikt worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij 
de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk bevestigt dat hij / zij de kosten voldoet. 
De wettelijk vertegenwoordiger is naast de minderjarige volledig hoofdelijk 
medeaansprakelijk voor de kosten van behandeling en gerechtelijke en 
buitengerechtelijke incassokosten. 

 
3. Afspraken dienen, als de noodzaak zich voordoet, uiterlijk 48 uur vóór de 
behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet verschijnen op de afspraak of bij 
annuleringen binnen 48 uur vóór de afspraak behoudt de tandarts zich het recht voor 
de gereserveerde tijd in rekening te brengen wanneer geen andere patiënten konden 
worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden 
verricht. De tandarts hanteert hierbij naar redelijkheid een percentage van de 
voorgenomen behandeling. 

 
4. Voorafgaand aan iedere tandheelkundige behandeling boven € 150,- wordt de 
patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger op hun verzoek schriftelijk , anders 
mondeling geïnformeerd over het begrote tandartshonorarium en het beraamde 
bedrag aan door te berekenen techniek- en materiaalkosten. 
 
5. Bij wijziging van het zorgplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of 

overschrijding van de begroting met meer dan 10% van het beraamde bedrag, 

informeert de tandarts de patiënt. Wettelijke tariefswijzigingen worden voorbehouden. 

 

6. Vragen over in rekening gebrachte bedragen dient men binnen 8 dagen 
na ontvangst van de declaratie schriftelijk tot de tandarts te richten. 
 
7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht 
indient bij de ONT of een andere instantie over tarief en/of behandeling tenzij de 
beweerde tekortkoming van de tandarts de (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. 
Opschorting is in iedere geval niet geoorloofd indien de beweerdelijke tekortkoming 
van de tandarts van ondergeschikte aard is. De patiënt dient de tandarts per 
omgaande van zijn klacht in kennis te stellen. 
 
8. Alle behandelingen dienen  contant te worden afgerekend.  
In voorkomende gevallen en uitsluitend ter beoordeling aan / beslissing door de 
behandelaar of de office manager is het mogelijk te betalen met behulp van een 
rekening, welke alsdan per ommegaande door de patiënt dient te worden voldaan. 
Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande 

http://www.bijtklooster.nl/


schulden.  
15 dagen na declaratie wordt voor het verzenden van een aanmaning per keer een 
bedrag van € 5,- in rekening gebracht. 
 

9. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de declaratie door de patiënt, 
is de patiënt in verzuim en brengt de tandarts rente in rekening van 1% per maand 
of een gedeelte daarvan over de hoofdsom, berekend over de periode van verzuim. 

 
10. Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te 
schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling vooraf, 
tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de behandeling 
zich hiertegen verzetten, dit ter uitsluitende beoordeling door / beslissing van de 
behandelaar. Aan de balie kan contant , maar bij voorkeur per pin worden betaald. 

 

11. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de 
incasso der vorderingen komen ten laste van de patiënt c.q. zijn wettelijke 
vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een 
minimum van € 37,00. Indien kan worden aangetoond dat hogere kosten zijn 
gemaakt om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor 
rekening van de patiënt. 

 
12. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de 

behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de 

behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen. 

 

13. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar 
is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 


