TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

PRAKTIJK PRISMA

Op de betaling van facturen voor producten of behandelingen gegeven door een hypnotherapeut
of haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
• De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling
hypnotherapie.
• Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd, of afzegt minder dan 24 uur voor de
afgesproken tijd, heeft de hypnotherapeut het recht het wettelijk vastgestelde verzuimtarief in
rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient
door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een
behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00
uur, te zijn geschied.
• De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het naar juistheid en volledigheid aanleveren van die
gegevens waaruit onomstotelijk de hoogte van de door een zorgverzekeraar te verstrekken
vergoeding voor behandelingen hypnotherapie blijkt. Indien op enig moment blijkt dat de door
de cliënt verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, waardoor een zorgverzekeraar geen
vergoeding (meer) verstrekt aan Praktijk Prisma, is Praktijk Prisma gerechtigd de verschuldigde
bedragen welke alsdan niet door een zorgverzekeraar worden vergoed bij de cliënt in rekening
te brengen.
• Kosten voor hypnotherapie dienen door de cliënt zelf aan Praktijk Prisma te worden voldaan.
Indien de cliënt verzekerd is voor alternatieve geneeswijze, kan de cliënt na betaling aan
Praktijk Prisma de kosten voor hypnotherapie indienen bij zijn/haar verzekeraar.
• Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de hypnotherapeut bij wie
de cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
• Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang
van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de cliënt de
wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele
voldoening.
• Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van
de vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld
op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,00 (excl. BTW).
• Indien de cliënt aangaande het gefactureerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit
uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde
schriftelijke kennisgeving aan Praktijk Prisma, bij gebreke waarvan de facturering als
tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de
onder punt 5 genoemde termijn niet. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn
ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de hypnotherapeut verschuldigd is, de
administratieve gegevens van de hypnotherapeut van beslissende aard. Op alle geschillen die
verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en hypnotherapeut, is het Nederlands
recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Tarieven en vergoedingen Praktijk Prisma
Vergoeding door een zorgverzekeraar is mogelijk voor de individuele consulten hypnotherapie/psychosociale therapie van Praktijk Prisma
onder de vermelding ‘alternatieve geneeswijze’. Dit is echter afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw aanvullende verzekeringspakket !!
Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg op deze pagina de linken zorgwijzer of Vergelijk en kies (voor VGZ verzekerden).
Praktijk Prisma kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor wel/geen vergoeding bij een zorgverzekeraar.

Particulieren:

Prijs zonder
BTW

21 % BTW

Totaal bedrag

Intake gesprek (max 90 min.)

BTW vrijgesteld

€ 78,00

Individueel consult hypnotherapie/
psychosociale therapie (max. 90 min.)

BTW vrijgesteld

€ 98,00

Gezinsbegeleiding (60 min)

€ 105,78

€ 22,22

€ 128,00

Relatietherapie partners *
(max. 90 min)

€ 105,78

€ 22,22

€ 128,00

Skype consult (per 15 minuten)

€ 20.67

€ 4,33

€ 25,00

Reistijd **
€ 0,09
€ 0,11
Afspraak verzuimd of niet ten minste 24 uur van tevoren afgezegd

€ 0,20 per km.
75% geldend tarief

Deze tarieven zijn gebaseerd op gesprekken in Praktijk Prisma.
* Relatietherapie partners valt buiten de vergoeding via zorgverzekeraars.
** Als de begeleiding plaatsvindt op een andere locatie (bijvoorbeeld aan huis) dan wordt er bij meer
dan 10 kilometer (enkele reis) 0,20 cent per kilometer berekend.
Groepsbegeleiding in een scheidingssituatie: op aanvraag
Groepsbegeleiding bij rouw en verlies: op aanvraag
Lezingen/Themabijeenkomsten: informeer naar de mogelijkheden
Workshops: informeer naar de mogelijkheden

Bedrijven/scholen
Voor bedrijven, scholen en organisaties wordt een offerte op maat gemaakt, zowel voor individuele
trajecten als voor groepen en groepsvoorlichting.

Schriftelijk verslag
Indien gewenst en op uw verzoek is het mogelijk bij afronding van de begeleiding een schriftelijk
verslag te ontvangen. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 75,00 . Dezelfde informatie kan ook
mondeling via een (ouder)gesprek overgedragen worden.
Voor meer informatie over de tarieven kunt U altijd contact met mij opnemen.
Kijk op de website www.praktijkprisma.nl , vul het contactformulier in of neem telefonisch contact
met mij op via 06-11474365.

