Algemene Betalingsvoorwaarden RondOm / Fa-med
De administratieve afhandeling van onze facturen is uitbesteed aan Fa-med in Amersfoort.
Fa-med zal onze facturen verzenden en zal zich tevens belasten met de inning ervan. Op de facturen zijn de
betalingsvoorwaarden van Fa-med van toepassing.
De praktijk stuurt wekelijks de facturen door aan Fa-med. Hierdoor kan het voorkomen dat u eerder uw
factuur ontvangt dan dat u uw podotherapeutische zolen of ortheses ontvangen heeft. Wij hopen op uw
begrip hiervoor.
Fa-med

•
•
•

Fa-med B.V. verzorgt de debiteurenadministratie voor medische beroepsbeoefenaren en
instellingen in de gezondheidszorg.
U kunt de rekening na betaling indienen bij uw zorgverzekeraar indien de vermelde
behandelingen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen.
U blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook
indien u de rekening rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan Fa-med laat voldoen.

Fa-med hanteert de volgende betalingsvoorwaarden*

•

•
•
•

•

De door zorgverleners gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere
vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten
behoeve van de patiënt** zijn direct opeisbaar.
Het factuurbedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de rekening van Fa-med te
zijn overgemaakt.
Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voldaan, dan is de patiënt in gebreke en is
Fa-med gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen.
Fa-med zal na de termijn van 30 dagen en een betalingsherinnering, zonder nadere
aanzegging, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening
brengen.
Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiënt. De
buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld:
- 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van
€ 48,40 incl. 21% BTW. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in
rekening gebracht.

*De betalingsvoorwaarden van Fa-med B.V. te Amersfoort zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Gooi
en Eemland te Amersfoort onder nummer 31043929.
**Hieronder wordt in voorkomende gevallen mede verstaan de wettelijke vertegenwoordiger van patiënt.
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