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1. TOEPASSELIJKHEID 
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en 
podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
2. ANNULERING 
Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar 
gemaakte kosten te vergoeden. 
 
3. TOEPASSELIJK RECHT 
Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de podotherapeut 
een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie 
van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch bij 
uitsluiting bevoegd zijn. 
 
4. BETALING 
1. De kosten die voortvloeien uit een consult/behandeling/therapie worden indien mogelijk rechtstreeks bij uw verzekering 
gedeclareerd. Indien u niet verzekerd bent worden de kosten bij u in rekening gebracht. 
2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. U wordt geacht binnen 14 dagen na de factuurdatum het 
bedrag te hebben betaald aan Podotherapie Zevenbergen | Klundert. 
3. Indien deze betalingstermijn is overschreden bent u wettelijk in gebreke en zullen extra kosten in 
rekening worden gebracht en gerechtelijke stappen tot inning van de nota worden genomen. Alle 
hiermee samenhangende kosten komen voor uw rekening. 
4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij u om eerst het bedrag van de nota aan 
Ons te betalen. 
5. Indien u de ontvangen nota aan ons heeft betaald, adviseren wij u om deze nota daarna bij 
uw zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen (indien mogelijk). Vergeet vervolgens niet om op het declaratieformulier van 
uw zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan u moet worden uitgekeerd en niet aan ons. 
6. Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kunt u tot 30 dagen na de factuurdatum 
indienen. Dit kunt u doen via ons telefoonnummer 0168-700517. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen, zodat u uw 
nota in termijnen kunt betalen als dat u beter uitkomt. U kan een kopie van de originele nota aanvragen door te bellen naar 
0168-700517. 
Ons rekeningnummer is NL24 INGB 0672 7567 65 t.n.v. Podotherapie Zevenbergen. 
 
5. RESTITUTIE 
De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of 
ortheses zijn een hulpmiddel, er kan derhalve geen garantie gegeven worden over het effect van de 
therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut. Onvoldoende 
resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. 
 
6. KLACHTENREGELING 
In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde 
klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde 
klachtenregeling. 


