
 
 
Betalingsvoorwaarden Huijs GGZ - 2022 
 

Algemeen 

 

Huijs GGZ werkt, in ieder geval in 2022, voor het grootste gedeelte “contractvrij”. 

Dit houdt in dat uw behandeling bij ons volledig (of bijna volledig) wordt vergoed door uw 

verzekeraar als u een Restitutiepolis heeft. Indien u een Basis- of Naturapolis heeft dan vergoedt 

deze gemiddeld tussen de 60% en 80% van het Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) tarief. Indien uw 

polis de behandeling niet volledig vergoed, brengt Huijs GGZ een persoonlijke eigen bijdrage van  

€ 25,00 per consult bij u in rekening. Nooit meer dan dat, ook niet als het verschil tussen de 

declaratie en het marktconforme tarief groter is. Deze persoonlijke eigen bijdrage is een vervanging 

van het gedeelte wat uw zorgverzekering niet zal vergoeden. Let wel op, eerst dient een eventueel 

openstaand eigen risico betaald te worden.  

 

De door ons gehanteerde tarieven zijn conform de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Wij zijn vanuit 

wetgeving verplicht om de NZa tarieven te hanteren. 

Huijs GZZ heeft in 2022 een contract afgesloten voor zowel de Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ 

met:  

 

- Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, AZVZ) 
 

Indien u verzekerd bent bij bovengenoemde verzekeraar, worden de kosten van uw behandeltraject 

volledig vergoed (met uitzondering van het ‘eigen risico’ van uw ziektekostenverzekering). 

 

Indien u na het lezen van deze informatie twijfelt of de behandelingen in uw geval volledig vergoed 

worden, informeer dan bij Huijs GGZ (085 – 902 73 10) en/of bij uw zorgverzekeraar.  

 

Let op: 

Per 1-1-2022 werken we in Nederland niet meer met het zogenaamde DBC stelsel, maar met het 

Zorg Prestatie Model (ZPM). Belangrijkste wijziging voor u als client is dat er per genoemde datum 

maandelijks aan uzelf gefactureerd wordt, behalve als u verzekerd bent bij een verzekeraar waar 

wij een contract mee hebben. 

 

Het Eigen Risico van uw ziektekostenverzekering (minimaal € 385,-) blijft voor iedereen in 

Nederland gelden. 

  



Betalingsvoorwaarden 

 

Artikel 1: 

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandel- overeenkomsten, 

zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen (de behandelaar van) Huijs GGZ en de cliënt. 

 

Artikel 2: 

Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar resultaat. 

 

Artikel 3: 

Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur voor het begin van de afspraak door cliënt worden afgezegd 

(telefonisch op 085 - 902 73 10, buiten kantoortijden kan de voicemail worden ingesproken of per 

email: info@psyhuijs.nl). Wanneer de afspraak te laat of niet geannuleerd is, wordt de gereserveerde 

tijd bij cliënt in rekening gebracht, ook in situaties van overmacht. De kosten daarvan, € 75,- worden 

in dat geval niet vergoed door uw zorgverzekeraar en komen voor eigen rekening van de cliënt.  

 

Artikel 4: 

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 8 dagen na de factuurdatum - vermeld op de 

declaratie - heeft voldaan, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is 

vereist. De cliënt is dan met ingang van de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde 

bedrag de wettelijke rente verschuldigd, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar wettelijke 

verplichtingen te voldoen. 

 

Artikel 5: 

Bij niet betaling binnen 8 dagen na factuurdatum wordt aan de cliënt een betalingsherinnering 

gestuurd. Voldoet de cliënt dan nog niet aan zijn/haar verplichtingen, dan volgt een laatste 

schriftelijke sommatie. Na overschrijding van de genoemde termijn in de sommatie is (de 

behandelaar van) Huijs GGZ gerechtigd nadere incassomaatregelen te treffen, dan wel die door 

derden te laten uitvoeren. 

 

Artikel 6: 

Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn/haar betalingsverplichtingen, dan 

komen c.q. zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van volledige 

voldoening daarvan, voor rekening en risico van de cliënt.  

 

Artikel 7: 

In geval van een betalingsachterstand door de cliënt is (de behandelaar van) Huijs GGZ gerechtigd de 

verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft 

voldaan. 

 

Artikel 8: 

Huijs GGZ heeft een samenwerking met ‘Psychotherapiepraktijk Rosmalen’ van Richard Smit. 

Onderhavige betalingsvoorwaarden gelden ook in geval de behandeling van de cliënt door Richard 

Smit wordt gedaan, indien dit in overeenstemming is afgesproken. 

 
 
 


