
 
 
 
 

Algemene Betalingsvoorwaarden 
 
Algemene Betalingsvoorwaarden van Stichting huisartsendienstenstructuur Zeeland te Heinkenszand met haar 
huisartsenposten te Goes, Vlissingen en Zierikzee en alle aldaar werkzame huisartsen, gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel d.d. … - … - 2017 onder nummer ……… 
 
Art. 1. Definities 
In deze Algemene Betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
A. Huisartsenpost Zeeland: Stichting huisartsendienstenstructuur Zeeland te Heinkenszand met haar huisartsen-
posten te Goes, Vlissingen en Zierikzee en alle aldaar werkzame vrijgevestigde medisch specialisten. 
B. Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst waarbij Huisartsenpost Zeeland zich tegenover een patiënt 
verbindt tot het (doen) verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op deze 
patiënt. 
C. Geneeskundige handelingen: een behandeling, (telefonisch)consult of visite. 
 
Art. 2. Toepasselijkheid 
2.1. Deze Algemene Betalingsvoorwaarden treden in werking op 1 mei 2017. Deze Algemene Betalings- 
voorwaarden zijn van toepassing op alle daarna afgesloten behandelingsovereenkomsten tussen Huisartsenpost 
Zeeland en de patiënt. Op de behandelingsovereenkomsten die afgesloten werden voordat deze (nieuwe) 
Algemene Betalingsvoorwaarden van kracht werden, blijven de op dat moment vigerende Algemene 
Voorwaarden van Huisartsenpost Zeeland van toepassing. 
2.2. Op de (behandelings-)overeenkomst met de patiënt kunnen naast deze Algemene Betalingsvoorwaarden ook 
andere Algemene Voorwaarden van Huisartsenpost Zeeland van toepassing zijn. 
2.3. Een afwijking van deze Algemene Betalingsvoorwaarden is slechts van kracht indien Huisartsenpost Zeeland 
daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. 
2.4. De patiënt wordt de mogelijkheid geboden om van deze betalingsvoorwaarden kennis te nemen, aangezien 
deze vermeld staan op de website van Huisartsenpost Zeeland. Tevens zijn deze gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel als voornoemd. Op verzoek van de patiënt worden deze voorwaarden per post of per e-mail 
toegezonden. 
 
Art. 3. Algemeen 
3.1. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Betalingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig 
mochten blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Betalings- 
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
3.2. Mocht onduidelijkheid bestaan over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Betalings- 
voorwaarden, dan dient de uitleg daarover plaats te vinden ‘’naar de geest’’ van deze bepalingen. 
 
Art. 4. Betaling 
4.1. De patiënt is Huisartsenpost Zeeland de kosten verschuldigd voortvloeiende uit de geneeskundige handeling 
c.q. de verleende geneeskundige handeling ten behoeve van de patiënt, volgens de daarvoor door de 
Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarieven, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de zorg- 
verzekeraar worden betaald. 
4.2. De patiënt verleent Huisartsenpost Zeeland een machtiging om namens hem aan diens verzekerings- 
maatschappij betaling te vragen van de kosten van de aan hem verleende geneeskundige handeling. De patiënt 
verschaft Huisartsenpost Zeeland daartoe de benodigde informatie over zijn verzekering.  
4.3. Huisartsenpost Zeeland verzendt de factuur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twaalf maanden na de 
geneeskundige handeling ten behoeve van de patiënt. 



4.4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de verplichting tot betaling daarvan niet op. 
4.5. Indien de patiënt de factuur van Huisartsenpost Zeeland niet binnen de op de factuur vermelde betalings- 
termijn van dertig dagen heeft voldaan, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Huisartsenpost Zeeland 
stuurt de patiënt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft hem de gelegenheid binnen 
14 dagen na de datum van de betalingsherinnering alsnog te betalen. In deze aanmaning wordt patiënt tevens 
gewezen op de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder een vergoeding aan incassokosten berekend 
conform de wettelijke bepalingen daaromtrent.  
4.6. Als de factuur van Huisartsenpost Zeeland na het verstrekken van de tweede betalingstermijn niet of niet 
volledig is betaald, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte voor 
rekening van de patiënt. Huisartsenpost Zeeland kan bovendien vanaf het moment van het verstrijken van de 
tweede betalingstermijn de wettelijke rente over het niet betaalde deel van de factuur bij de patiënt in rekening 
brengen. 
4.7. Als de factuur van Huisartsenpost Zeeland na het verstrekken van de tweede betalingstermijn niet of niet 
volledig is betaald, dan heeft dit verder tot gevolg dat alle openstaande vorderingen van Huisartsenpost Zeeland 
op de patiënt, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar worden. 
4.8. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend in overeenstemming met het bepaalde in artikel 1 en 
2 van het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4.9. Indien Huisartsenpost Zeeland in het kader van de incasso van vorderingen op de patiënt gebruik maakt van 
derden zoals incassobureaus, dan wel dergelijke vorderingen overdraagt aan zulke derden, is Huisartsenpost 
Zeeland gerechtigd de haar bekende gegevens van de patiënt aan deze derden te verstrekken. 
 
Art. 5. Tarieven 
5.1. Huisartsenpost Zeeland is ongeacht eventuele eerdere mededelingen aan de patiënt te allen tijde gerechtigd 
tarieven zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Huisartsenpost Zeeland brengt steeds de op het moment van 
het uitvoeren van de geneeskundige behandeling, van kracht zijnde en bekent gemaakte tarieven in rekening. 
5.2. Huisartsenpost Zeeland houdt, waar wettelijk noodzakelijk, bij het vaststellen van tarieven en 
tariefswijzigingen rekening met de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of met de 
voorschriften van enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. 
 
Art. 6. Verrekening 
Ieder beroep van de patiënt op schuldvergelijking of verrekening is niet mogelijk en wordt uitgesloten. 
 
Art. 7. Nederlands recht 
Op alle tussen Huisartsenpost Zeeland en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van 
toepassing. 
 
Art. 8. Wijziging van deze Algemene Betalingsvoorwaarden 
Huisartsenpost Zeeland is gerechtigd om de inhoud van deze Algemene Betalingsvoorwaarden te wijzigen. 
 
 
Datum van ingang: 1 mei 2017 


