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Algemene betalingsvoorwaarden aVineas

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 
onderzoek- en behandel- overeenkomsten, zowel mondeling als 
schriftelijk aangegaan tussen de behandelaar en de cliënt.

2. Prijzen voor gesprekken zijn vooraf ter inzage op de praktijk en op de
website. Deze hangen zowel in de wachtkamer als in de 
behandelkamer goed zichtbaar. Prijswijzigingen kunnen ook 
gedurende een behandeltraject worden doorgerekend en worden 
ten minste 2 maanden van de voren persoonlijk meegedeeld èn via
flyers in de praktijk kenbaar gemaakt

3. aVineas probeert aan de voorwaarden van de verzekeraars te 
voldoen om vergoed te worden uit het aanvullende pakket 
alternatieve geneeswijzen. Echter niet alle verzekeraars vergoeden. 
Cliënten kunnen dus geen aanspraak maken op een vergoeding, 
noch de niet vergoede kosten verhalen op aVineas. Cliënten zijn zelf
verantwoordelijk voor het achterhalen van de vergoedingen bij hun 
verzekeraar en voor het indienen van de facturen

4. Cliënten rekenen direct na de sessie per pin of contant af. In overleg
met behandelaar kan gekozen worden voor bankbetalingen.

5. Als een cliënt door omstandigheden niet kan verschijnen op een 
afgesproken sessie,dan dient uiterlijk 24 uur voor de dag van de 
afspraak deze geannuleerd te worden.

6. Indien korter dan 24 uur van te voren de afspraak afgezegd wordt, 
of indien de cliënt niet op het afgesproken tijdstip verschijnt, zal de 
sessie bij de cliënt in rekening gebracht worden als ‘no show’, voor 
het bedrag van de sessie. Deze factuur is niet declarabel bij de 
zorgverzekeraar.

7. Bij in gebreken blijven van betaling zal tot incasso van de vordering 
worden overgaan. Alle kosten die in verband met het niet nakomen 
van de betalingen zullen worden gemaakt, worden ten laste gelegd
aan de cliënt.

8. Bij 3 of meer onbetaalde rekeningen is aVineas gerechtigd de 
behandeling op te schorten en de client terug te verwijzen naar de 
huisarts voor zorg bij de POH-GGZ of doorverwijzing naar elders. 
aVineas is gerechtigd  cliënten te weigeren voor behandeling als er 
een verleden van wanbetaling is (geweest)
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