
Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden 
 
Hieronder staan de algemene voorwaarden van Commit Psychologie beschreven. Wij vragen iedereen 
die zich bij de praktijk aanmeldt om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden 
gaat u akkoord met deze voorwaarden.  
 
Vergoedingen  
Behandeling wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Vanaf 2014 wordt 
onderscheid gemaakt tussen de Basis Geestelijke gezondheidszorg (BGGz) en de Specialistische 
Geestelijke Gezondheidszorg. Commit Psychologie biedt enkel behandelingen aan binnen de basis GGz. 
Deze worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het aantal gesprekken dat 
maximaal vergoed wordt is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten. Uw behandelaar zal dit na 
de intake met u doornemen. Er kan een eigen bijdrage zijn en u dient rekening te houden met uw eigen 
risico. 
Behandeling wordt alleen vergoed als er sprake is van verwijzing door uw (huis)arts of een bedrijfsarts. 
Vergeet daarom niet uw verwijsbrief mee te nemen.  
 
U kunt bij ons ook voor onverzekerde zorg terecht. Wij hanteren daarbij de volgende tarieven: 
Individuele therapie: €95 per gesprek van 45 minuten.  
Supervisie aan psychologen in opleiding: €95 per gesprek van 45 minuten. 
 
Afmelden  
Afspraken kunt u tot 24 uur van te voren afzeggen of wijzigen. Dit kan u doen per mail 
(Liselore@commitpsychologie.nl) of per telefoon (tel 06-30593845). Niet tijdig afgezegde afspraken 
worden ongeacht de reden, bij u in rekening gebracht. Het tarief daarvoor is €50.  
 
Toestemming en informatie-uitwisseling 
Alles wat u mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw nadrukkelijke toestemming geef ik aan 
niemand informatie. In de samenwerking met de huisarts en diens praktijktijkondersteuner GGz of een 
andere verwijzer vind ik het nuttig om informatie uit te wisselen. Bij aanmelding bij de praktijk vraag ik 
uw toestemming om informatie met hen uit te wisselen.  
 
Betalingsvoorwaarden 
Artikel 1: Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen 
de gz-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt. 
Artikel 2: De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door 
de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. 
Artikel 3: Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft 
betaald, dan krijgt de cliënt een herinnering en een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging 
van kosten binnen 14 dagen te betalen. 
Artikel 4: Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar 
verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te 
treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 
Artikel 5: Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de 
gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn 
vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25. 



Artikel 6: Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen 
verzet- verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft 
voldaan. 


