
Algemene en Betalingsvoorwaarden Stichting CliniX

Stichting CliniX (AGB-code: 22220152) verzorgt de debiteurenadministratie voor CliniX

• Stichting CliniX zal - indien mogelijk - de factuur rechtstreeks incasseren bij uw
zorgverzekeraar.

• Wanneer dit niet mogelijk is ontvangt u de factuur zelf.

• De betalingstermijn, die CliniX hanteert is dertig dagen.

• Indien u niet binnen deze termijn betaalt, dan bent u in gebreke en is Stichting CliniX
gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen.

• De bijkomende incassokosten brengt Stichting CliniX, conform artikel 6:96 van het
Burgerlijk Wetboek, bij u in rekening.

• De door Stichting CliniX gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere
vergoedingen voortvloeiende uit het onderzoek en/of de behandeling van u, zijn direct
opeisbaar.

• De gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen worden
berekend in overeenstemming met de geldende landelijke tarieven lijst, zoals deze is
vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

• U kunt de factuur na betaling indienen bij uw zorgverzekeraar indien de op de factuur
vermelde onderzoeken in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding.

• De declaratiecodes zijn bij uw verzekeraar bekend.

• U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt
ook indien u uw verzekeraar de factuur rechtstreeks aan Stichting CliniX laat voldoen.

• Indien u minderjarig bent, wordt in voorkomende gevallen mede verstaan uw
wettelijke vertegenwoordiger.

• Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons. U
voorkomt daarmee onnodige rente en incassokosten.

• Stichting CliniX maakt voor haar incassowerkzaamheden gebruik van de diensten
van Groenewegen en Partners, gerechtsdeurwaarders.

• Betalingen door u of uw verzekeraar worden in eerste instantie in mindering gebracht
op de (incasso)kosten, vervolgens op de rente en ten slotte op de hoofdsom.

• Voor patiënten, die verzekerd zijn bij CZ en Menzis en enkele andere kleine
verzekeraars en de daarbij behorende labels maakt Stichting CliniX voor het gehele
declaratie- en incassotraject gebruik van de diensten van Fa-med b.v. in Amersfoort.

Onze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
onder nummer 34253640.


