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1. Geldigheid 
Deze betalingsvoorwaarden gelden voor alle cliënten die zich hebben ingeschreven na 13-9-2016. 
Ze hebben betrekking op alle vormen van zorg bij alle behandelaars van EDT Maastricht. 
 
2 Behandelkosten 
Behandelkosten worden volledig in rekening gebracht aan de zorgverzekeraar die de cliënt bij 
aanmelding heeft opgegeven. Wel worden er kosten aan de cliënt berekend door de 
zorgverzekeraar op basis van het 'eigen risico'. Deze kunnen per situatie en per verzekering 
verschillen. De kosten van de behandeling worden door EDT Maastricht rechtstreeks aan de 
cliënt in rekening gebracht, indien de cliënt: 
a) niet is verzekerd, of  
b) voor ziektekosten verzekerd is bij een maatschappij waar EDT Maastricht geen contract mee 
heeft afgesloten, of 
c) geen geldige verwijskaart/verwijsbrief voor specialistische ggz inlevert, of 
d) bij inschrijving onjuiste persoonlijke of verzekeringsgegevens opgeeft, dan wel wijzigingen 
hierin niet tijdig doorgeeft aan de behandelaar of aan het secretariaat van EDT Maastricht, of 
e) zonder overleg en afstemming tevens elders een vergelijkbare behandeling reeds volgt of 
nieuw aanvangt (zorgverzekeraars vergoeden in de regel niet meerdere gelijktijdige 
behandelingen indien deze hetzelfde probleem betreffen.) 
 
3 Annuleringskosten 
a) Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. 
Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar naar 
redelijkheid en billijkheid gerechtigd om maximaal € 110.00 per 45 minuten aan de cliënt in 
rekening te brengen vanwege de gereserveerde tijd. 
b) De aan de cliënt gedeclareerde annuleringskosten dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de 
datum van de factuur te zijn betaald. 
c) Bij niet betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum kan een betalingsherinnering worden 
gestuurd. Voor het verzenden hiervan wordt een bedrag van € 5 in rekening gebracht bij de cliënt. 
d) Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar 
verplichtingen, dan is EDT Maastricht of de behandelend therapeut gerechtigd om zonder nadere 
ingebrekestelling incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 
e) 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 €50.  
f) 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. 


