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• De tarieven die Oefentherapie Schollevaar hanteert zijn altijd op de website te vinden. Aan 
het begin van een kalenderjaar worden de tarieven indien nodig geüpdatet. Raadpleeg dus 
voor de meest recente tarieven altijd de website. 

• Een betaling kan plaatsvinden op de volgende manieren: 
– Pintransactie: voorafgaand aan een behandeling geeft u aan dat u wilt betalen 

middels een pintransactie. U betaalt het behandelbedrag direct na afloop van de 
behandeling door te pinnen en u krijgt uw factuur via de e-mail toegestuurd. 

– Op factuur: na het ontvangen van een factuur betaalt u het bedrag aan ons via 
overboeking van de bank. Een factuur wordt aan het begin van een maand 
opgesteld over de behandelingen van de afgelopen maand en eerder, die niet op 
een andere wijze betaald of vergoedt zijn. 

– Vanuit veiligheidsoverwegingen worden contante betalingen niet geaccepteerd. 

• Indien mogelijk mag Oefentherapie Schollevaar de rekening, of een deel van de rekening, 
rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.

• De rekening dient altijd binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn volledig aan 
Oefentherapie Schollevaar te worden voldaan. 

• Indien de rekening niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn is betaald, dan 
bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt 
maximaal twee maal een herinneringsbrief waarin wij u vragen de rekening alsnog te 
voldoen. 

• Mocht een tijdige betaling uitblijven, dan zal de factuur overgedragen worden aan een 
incassobureau. De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening 
dienen door u voldaan te worden. Hieronder vallen ook de kosten van het incassobureau. 

• De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het 
opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.

• Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de
overige bepalingen van kracht.

• Geschillen ter zake de betaling van enige uit de behandeling voortvloeiende vergoeding, 
zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de 
Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland, tenzij u binnen een maand na inroeping van dit 
beding schriftelijk aangeeft te kiezen voor behandeling door de volgens de wet bevoegde 
rechter, in welk geval die rechter bij uitsluiting bevoegd zal zijn. Het arbitragereglement kan
bij ons worden opgevraagd en is gepubliceerd op de website www.arbitragerechtspraak.nl 
Zolang het geschil niet aanhangig is gemaakt bij de Stichting Arbitrage Rechtspraak 
Nederland staat het ieder der partijen vrij zich te wenden tot de burgerlijke rechter. 


