Algemene Betalingsvoorwaarden 2019 Kinderen en Jeugdigen tot 18 jaar

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk
aangegaan, tussen de GZ psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Psychiater BIG en behandelaren in opleiding enerzijds en de
cliënt anderzijds binnen de BGGZ, de SGGZ en onverzekerde zorg of behandeling.
2. De behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt gedeeltelijk of volledig vergoed onder de jeugdwet mits PSO een
contract heeft met de gemeente. Met de meeste gemeenten in deze streek hebben we een contract afgesloten. U kunt hierover
meer informatie vinden op de website.
3. Voorwaarde voor vergoeding van behandelingen door de gemeente is dat u/uw kind bent/is verwezen door de huisarts of de
gemeente (jeugdteam/sociaal team) en PSO de verwijzing van de huisarts of de beschikking van de gemeente heeft
ontvangen. Indien PSO geen verwijzing of beschikking heeft ontvangen komt de behandeling voor eigen rekening.
4. Indien wij geen contract hebben met de uw gemeente dan brengt PSO de behandeling bij u in rekening.
5. Soms verwijst de huisarts wel maar vergoed de Zorgverzekeraar behandelingen niet van specifieke problemen zoals
o.a. bij gezinsproblemen en relatieproblemen het geval is. U kunt dan wel bij PSO in behandeling komen maar de
kosten zijn dan geheel voor uzelf (of u moet een aanvullende verzekering hebben die dat wel dekt). Is uw aanvullende
verzekering niet toereikend dan worden deze behandelingen maandelijks bij u in rekening gebracht.
6. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na datum zoals vermeldt op de rekening, heeft
voldaan, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist en is de cliënt met ingang van de
dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan de GZ psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Psychiater BIG
en behandelaren in opleiding de wettelijke rente verschuldigd zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te
voldoen.
7. PSO is in het hiervoor onder 6 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan
wel derden daarmee te belasten.
8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde
bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te
vorderen bedrag met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
9. Afmelden minimaal 48 uur van te voren. U kunt uw kind altijd, ook buiten de tijden waarop we telefonisch bereikbaar zijn
en dus ook in het weekend, afmelden via email of Voice Mail. Mocht u om welke reden dan ook korter dan 48 uur voor
aanvang afmelden dan brengen wij € 52,50 per consult van 45 minuten in rekening (no show wordt namelijk niet meer vergoed
door de Zorgverzekeraar). Let op: voor de groepen geldt deze 48 uurs regeling niet omdat het niet mogelijk is voor deze afspraken
vervanging in te plannen en dat betekent dat bij afwezigheid in een van de groepen € 26,25 in rekening wordt gebracht.
10. Toestemming van beide ouders voor onderzoek en behandeling van kinderen t/m 15 jaar is wettelijk verplicht en
e
hiervoor sturen wij u een formulier toe dat wij voor aanvang van het 1 gesprek graag getekend retour krijgen.
Tarieven onverzekerde zorg per 1 januari 2018:
* een gesprek van 45 minuten
€
105,25
* met uitzondering van avondgesprekken vanaf 18.00 uur
€
110,00
* een sessie groepstherapie
€
52,50
* losse vragenlijsten per set
€
25,00
* diagnostische onderzoeken exclusief intake en adviesgesprekken
minimaal € 320,00
maximaal € 1200,00
€
€

* consult mediation 60 minuten
* reiskosten per uur

120,00
90,00

secretariaat@pso-psychologen.nl
0416-391233 tussen 9-12 uur op werkdagen

Deze betalingsvoorwaarden zijn geformuleerd in navolging van de richtlijnen van LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
Let op: Ook bij vergoeding door de Zorgverzekeraar betaalt u per jaar een eigen risico van € 385,00

Algemene Betalingsvoorwaarden 2019 vanaf 18 jaar

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk
aangegaan, tussen de GZ psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Psychiater BIG en behandelaren in opleiding enerzijds en de
cliënt anderzijds binnen de BGGZ, de SGGZ en onverzekerde zorg of behandeling.
2. Behandelingen worden pas vergoed door de Zorgverzekeraar wanneer u verwezen bent door de huisarts en u de verwijsbrief
heeft afgegeven aan de balie bij PSO. Let op: Behandelingen worden door de Zorgverzekeraar dus niet vergoed wanneer geen
verwijzing door de huisarts heeft plaats gevonden en/of de huisartsenbrief niet aan PSO is overhandigd. De kosten komen dan
geheel voor eigen rekening.
3. De Zorgverzekeraar vergoedt direct aan PSO wanneer een contract is afgesloten met PSO. We hebben met de grootste en
meest voorkomende Zorgverzekeraars in deze streek contracten nl. VGZ, CZ, Zilveren Kruis en Multizorg, VRZ en Caresq.
4. Bent u verwezen door de huisarts maar hebben we geen contract met uw Zorgverzekeraar dan krijgt u aan het einde van de
behandeling een totaalrekening die u zelf indient bij uw Zorgverzekering. U betaalt zelf de rekening aan PSO en krijgt van de
Zorgverzekeraar het bedrag grotendeels terug gestort. Ook op onze website kunt hierover informatie vinden.
5. Soms verwijst de huisarts wel maar vergoed de Zorgverzekeraar behandelingen niet van specifieke problemen zoals
o.a. bij gezinsproblemen en relatieproblemen het geval is. U kunt dan wel bij PSO in behandeling komen maar de
kosten zijn dan geheel voor uzelf (of u moet een aanvullende verzekering hebben die dat wel dekt). Is uw aanvullende
verzekering niet toereikend dan worden deze behandelingen maandelijks bij u in rekening gebracht.
6. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na datum zoals vermeldt op de rekening, heeft
voldaan, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist en is de cliënt met ingang van de
dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan de GZ psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Psychiater BIG
en behandelaren in opleiding de wettelijke rente verschuldigd zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te
voldoen.
7. PSO is in het hiervoor onder 6 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan
wel derden daarmee te belasten.
8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde
bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te
vorderen bedrag met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
9. Afmelden minimaal 48 uur van te voren. U kunt u altijd, ook buiten de tijden waarop we telefonisch bereikbaar zijn
en dus ook in het weekend, afmelden via email of Voice Mail. Mocht u om welke reden dan ook korter dan 48 uur voor
aanvang afmelden dan brengen wij € 52,50 in rekening per consult van 45 minuten (no show wordt namelijk niet meer vergoed
door de Zorgverzekeraar). Let op: voor de groepen geldt deze 48 uurs regeling niet omdat het niet mogelijk is voor deze afspraken
vervanging in te plannen en dat betekent dat bij afwezigheid in een van de groepen € 26,25 in rekening wordt gebracht.
10. Toestemming van beide ouders voor onderzoek en behandeling van kinderen t/m 15 jaar is wettelijk verplicht en
e
hiervoor sturen wij u een formulier toe dat wij voor aanvang van het 1 gesprek graag getekend retour krijgen.
11. Verder ontvangen wij graag van iedereen die 18 jaar of ouder is de getekende akkoordverklaring met
e
de betalingsvoorwaarden van PSO retour voor aanvang van het 1 gesprek.
Tarieven onverzekerde zorg per 1 januari 2018:
* een gesprek van 45 minuten
€
105,25
* met uitzondering van avondgesprekken vanaf 18.00 uur
€
110,00
* een sessie groepstherapie
€
52,50
* losse vragenlijsten per set
€
25,00
* diagnostische onderzoeken exclusief intake en adviesgesprekken
minimaal € 320,00
maximaal € 1200,00
€
€

* consult mediation 60 minuten
* reiskosten per uur

120,00
90,00

secretariaat@pso-psychologen.nl
0416-391233 tussen 9-12 uur op werkdagen
Deze betalingsvoorwaarden zijn geformuleerd in navolging van de richtlijnen van LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
Let op: Ook bij vergoeding door de Zorgverzekeraar betaalt u per jaar een eigen risico van € 385,00

