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WZH hanteert de volgende betalingsvoorwaarden: 

1. Op al onze diensten zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing. 
2. Bij het niet of te laat afzeggen van de afspraak (binnen 24 uur voor 

aanvang van de afspraak), mag de behandelaar een verzuimtarief ad 
€32,50 per behandeling in rekening brengen. 

3. Weet u niet precies of u verzekerd bent en voor hoeveel behandelingen 
per, dan kunt u dit of bij uw zorgverzekeraar opvragen of bij een van onze 
behandelaren binnen WZH navragen. Op elke locatie beschikken onze 
behandelaren aan de hand van uw NAW-gegevens over de mogelijkheid 
om op te zoeken wat u per kalenderjaar krijgt vergoed. 

4. Indien u niet verzekerd bent of wanneer de behandelingen uit uw 
aanvullende verzekering al gebruikt zijn voor het betreffende kalenderjaar, 
krijgt u een nota thuis gestuurd. Met het opstellen van de nota hanteert 
WZH de tarieven die op onze website worden genoemd. 

5. De declaraties van de behandelaar voor honoraria, vergoedingen en 
leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. 
Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim 
met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. 

6. Indien u in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd 
incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle 
met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met 
begrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van 
u. 

7. U verstrekt de behandelaar de juiste verzekeringsgegevens. Mutaties hierin 
zullen direct worden doorgegeven. U blijft te allen tijde verantwoordelijk 
voor het voldoen van de rekening. 

8. Bij het niet tijdig betalen van  een vordering wordt deze uit handen gegeven 
aan Flanderijn Incasso Gerechtsdeurwaarders (www.flanderijn.nl). 

 
 

http://www.flanderijn.nl/

