
AtG EM ENE VOORWAARDEN MAATSCHAP FYSIOTHERAPIE HEIKANT, Bevestigd en kantoorhoudende te Veldhoven.

Art- 1: definities en toepàsselijlheid
1. Deze aleemene voorwaarden ziin toepasselajk op en maken deeluitvan alle geneesku.dise behandelingsovereenkomsten en daaruit

voorMoeiende rechtsveöoudingeo tussen de hulpveíener, Màatichàp Fysiotherapie Heikant Veldhoven, verder te noemen MEHV, en de

opdrachtsever, de patiënt of zÍn wenelijke vertegenwoordiBer, verderte noemen "patiënt'.
2. Onder "pàtiénf wordt in deze vooruaàrden ve6tàan: iedere peBoon die metMFHV een (b€handelings)overeenkomí heeft Sesloten,

respectievelijk wenst afte sluiten en behalve dere, diens venesenwoordise(s), eemachtigde(n), rechtverkrtgende(n) en eísenameo.
3. De alsemene vooeaa den worden voor of b, het aanSàan vàn de overeenkomst ter hànd gesteld aaí de patiënt rndien de pàtiènt niet akkoord

Saatmetde {toepasselijlöeid van de)vooruaarden, dient de patièntdit binnen 5 werkdagen schriftelrkaan MFHv kenharte màken.

Art. 2: overeènkomst

2.

3.

Een ove.eenlomst komttot stand op het momedt dàt MIHV een opdracht mondeling of schriftelijk heeft àànvaaíd, dan welheeft bevestiSd.
MFHV behoudtzi.h het.echt voor om opdrachten niet te aanvaarden.
De aanvaardingvan opdEchten is uitsluitend voorbehouden aan deven.oten vaí de maatschap.
Nà de totstàndkomins van de overeenkomst gemàakte aanvullende afspra ken maken deeluit van deovereenkomst.
Bij hetaangàan van de overeenkomst wordt de patiënt deu8delajk geiníormee.d ovei de àard en inhoud van devoorgestelde b€handeling; de
pàtiènt Eeeft zijneRijds MFHV naar beste weten de inlachtanSen en de medewerking die MFHV redelrkerwijs voor het uiwoeren van de
overeenkomst behoeft.
Voor een correcte uiwoering van de behandeling kaÀ M FHv- na verkregen toestemminE van de pàtiënt' derden, van wie beroepshalve
medewertirg bij de uiwoerangvan de behandelins noodzàkelijk is, inschàkelen. De eventueel h iermee gepa.rd gaande kosten komen in b€giísel
voor.ekening van de patiënt.
lndien de patiènt door omstandigheden (zoals faillassement, beía& curatele) niet me€r in staat i5 aa n zijn (toekomstiEe) finàncièle verplichtingen
te voldoen is MIHV gerechtisd enigveuchuldigd bed.ag na een schriftelijke aanma.ing opte eisen alsmede om de ove.eenkomst een.rjdiS
buiten8eÍechteliik te ontbinden.
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Art. 3: prajzen

1. Alle p.iÈen en tarieven zijn, voor zover wettelÍkvereÈt, in.lusieÍ STW.

2. Bij hetaangaan van de overeeíÍomst zaleen begrotiq van de kosten worden opgesteld- Wettelrke taraeÍwijzigingen woíden hierbij
voorbehouden. Wanneer een wijzigin8 in de begrotiE zàlplaatsvinden zalMIHV de patiènt hieÍvan zo spoedig mogelÍk op de hoogtebreíEen

3- De actuele tarievenlijst is vaa de websile van MIHVter inzage en opvÍàagbaaí bii M[HV.

1- Onder overmacht wordt verstaan: elke van beide pàrtijen onafhan kelijke en/oÍ o.vooaie.e om5tandigheid, waardoor nakominS van de
overeenkomst door de andere pa.tij .edelij ke.wiis niet meer tan wordenverlaned.

2- ln Bevalvàn overmacht is MEHVBerechtied nakomingvan de overeeíkomst op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt. Zodrà
hieraan een einde isSekomen zal (verdere) nakomins plaats vinden-

Art. 5: annrleíin8 afspràak
De door de patiënt gemaakte afspràken dienen uitedijk 24 uur voor aadvans aeannuleerd te worden. lndien de annulerins niet of niettijdig plaats vindt
is MFHv *rechtigd de b€handelinSslosteí in rekeninste brensen.

An. 6: aanspràkelÍkheid
1. MFHV stelt zich niet aansprakelajt voor verlies enlof beschàdisins enlof diefstal van {sport}líedins eDlof peBoonlÍke bezittinsen.
2. Voor door de patiènt Beleder schade als gevolg van een Bebeurtenis waarvoor Mr HV rechtens aansprakelijt is, heeft de patiënt .echt op

veGoedingv.n de geleden s.hade na geleverd bewijs van aansprakelíkheid vàí MFHV.
3- Vooreen in overlet met de patiènt totstand Eekomen oveEchrjjding van de behandelingsduur is MFHV niet aansprakeliil.

Art. a: toepasselijk recht en geschillenbeíechting
1- De rèchtsverhou di n g tusse n MFHVen de pàtiént wordt uitsluitend beheerstdoor Nederlands recht.
2- Eventuele Seschilles zullen uitsluiterd worden t'eslecht doorde reclteÍ binnen wiens ambtsgebied MFHVkantoor houdt.

Art. 9: wer en regelgevinSen
1 MrHVhoudtzich aan de Wet bescherming pe.soonsgegevens.
2- MFHVwerkt volgens de Wet Kwàlitèit, (àchten en Geschillen in de Zorg.

hdien u niet t€vreden bent kunt u de klachten reSeling opvraeen.

1. Alle voor rekeninE vàn de patiëntkomende betalingeí dienen te Beschieden binnen 14dage. na fa.tuurdatum, hetuij contan! hetuij opeen door
MIHV aangewezen bank of girorekeíing.

2. lndien M FHV het íactuurbedhg niet bannen de termiin van 14 dagen van de patié.t heeft oatvangen is deze dàarmee van rechtswege an ve?uim
nàdàtMFHV hem schriftelijk heeftàangemàand om opnieuw binoeo eè. termiinvan 14 dagen te betalen. De pataënt is vanaf de fàctuurdatum
over het openstaande bedÍag de wettelijke rente verschuld igd, waarbÍ elke inseÍeden maand als een volle maand geldt.

3. lndien de betàling van het fartuurbedrag en de wettelijke rente niet bin n€n de betalan8steímrn is ontvangeD en wanneer MFHV akdan

ke.hts)maatretelen tot verkraigang van betalins neemt, is de patiènttevens sehouden tot betalingvan de door MFHV te maken

{buiten)terechtelijke incasssokosten, onverminderd eventuele door de patiënt krachtens íechteíijke uitspraak ve.schutdigde proces&osteÍ.

4- Alle door of namens de patiènt geda ne betalingen strekken eerst ter voldoening van de verschuld igde rente e. kosten en veívolgens vàn de
opeisbàre facturen, waarbÍ afboeking allereerst zal plàats vindén op de langst openstaande facturen,.elÍs indien de pàtiënt met b€trekking tot
een betalingvermeldt dat deue betrekking heeft op een latere factuur.

5. De facturen worde. volsens overeenkomst digitaal aa ngeleveíd bij de zoreverzekeraar. lndien de zoGvezeke.aar niet overgàat tot b€taling wordt
de factuur naar de patiènt ge5tuurd.

6. OpzegSinevan de overeenlomst ontslaatde patiënt nietvan ziln betalingsverplichting ten aanzien van reeds ontstèneofnogte ontstane íacturen.
7. De betalinSsverplichting kan niet opgeschort worden in gevalde patiènteen klacht indientove.de uitvoering van de overeenkomst of de

toepasselrte tarieven, tenzij de klachteen tekortkomanS betreft, die (gedeeltelijke) opschortin8 rechtvaàÍdigt- De patiënt dient MFHV p€r

omgaande sch riftelij k van zijn kla.ht iI kennis testellen-
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