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Algemene voorwaarden PSG therapie privé 
 

1. Gegevens en privacy 
1. PSG hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de 

cliënt.   In de  privacyverklaring, die te vinden is op de website van PSG 

(https://www.praktijksysteemtherapiegroningen.nl/praktische-info) 

kan de cliënt vinden hoe wij omgaan met persoonsgegevens van de cliënt. 

2. De cliënt geeft door ondertekening van deze overeenkomst toestemming voor het 

gebruik van de gegevens de cliënt conform deze privacyverklaring. 

3. De cliënt heeft recht op inzage van uw gegevens, alsmede het recht op afschrift, 

aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van de gegevens 

van de cliënt. 

4. Voor het geven van inzage in of het verstrekken van persoonsgegevens aan een 

ieder die niet rechtstreeks bij de zorgverlening is betrokken, heeft PSG de 

uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de cliënt nodig. 

5. De cliënt heeft recht op vernietiging van de gegevens van de cliënt, behalve 

wanneer het bewaren van gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander. 

6. PSG en zijn medewerkers hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken van 

de cliënt die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij 

weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn 

gehouden.  

2. Overige bepalingen 
7. Aan de behandelingsovereenkomst zijn onderstaande algemene voorwaarden 

(conform de WGBO- normen) verbonden. In uitzondering op het gestelde in artikel 

4 hanteer ik een betalingstermijn van 14 dagen. 

8. Alle bepalingen conform de Wet op de geneeskundige 

behandelovereenkomst (WGBO) (boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk Wetboek, 
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behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van 

toepassing op deze behandelingsovereenkomst. 

9. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 

behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de 

therapeut en de cliënt. 

10. Betaling geschiedt naar geleverde diensten en niet naar resultaat. 

11. De kosten voor de gesprekken worden aan het eind van de maand verrekend 

middels een factuur. Cliënt krijgt een rekening thuisgestuurd die je vervolgens, als 

dat mogelijk is, bij je zorgverzekeraar kunt declareren. Kosten voor een 

kennismakingsgesprek dienen contant of vooraf te worden voldaan. 

12. Een afspraak met de therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, uiterlijk 24 uur 

vóór de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of 

wanneer een afspraak niet wordt afgezegd, wordt het consult in rekening gebracht.  

13. De door de therapeut toegezonden factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum 

betaald te zijn. 

14. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet op de factuurdatum – zoals vermeld 

op de nota – heeft voldaan, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere 

ingebrekestelling is vereist. De cliënt is 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. 

15. Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt aan de cliënt een 

betalingsherinnering gestuurd. De betalingstermijn na de herinnering is eveneens 14 

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

schriftelijke sommatie, waarbij een betalingstermijn geldt van 7 dagen. Bij het 

verzenden van deze sommatie wordt een bedrag van 25 euro als zijnde 

administratiekosten in rekening gebracht. Bij overschrijding van de genoemde 

termijn van 7 dagen na de sommatie is zonder nadere ingebrekestelling de 

behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, en zal de inning van het 

verschuldigde bedrag inclusief administratiekosten onverwijld in handen worden 

gegeven van derden. 
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16. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn 

betalingsverplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 

ter verkrijging van voldoening voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke 

kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag 

met een minimum van € 113,45. 

17. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden 

de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt 

zelf. Het eventueel uitblijven van vergoeding heeft nimmer een opschortende 

werking op de betalingsverplichting van de cliënt. 

18. Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 ter betaling 

geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet 

geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de 

therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces 

door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te 

worden. 
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