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Algemene voorwaarden NEURO-PSY  

 

Deze algemene voorwaarden voor dienstverlening zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en 

(behandel)overeenkomsten tussen medewerkers van NEURO-PSY (KvK 54156238) en haar 

Opdrachtgever(s)/cliënten. 

 

 

Artikel 1.  Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen NEURO-PSY en 

Opdrachtgever, en tussen de door NEURO-PSY ingeschakelde derde(n) en Opdrachtgever, tenzij 

anders bepaald en met inachtneming van lid 2. van dit artikel. 

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk  

schriftelijk zijn overeengekomen tussen beide partijen. 

 

Artikel 2.  Uitvoering van de overeenkomst 

1. NEURO-PSY zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de beroepscode 

van het NIP uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NEURO-PSY het recht bepaalde 

werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NEURO-PSY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of 

waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan NEURO-PSY worden verstrekt.  

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NEURO-PSY zijn verstrekt, 

heeft NEURO-PSY het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging 

voortvloeiende extra kosten volgens het gangbare uurtarief voor GZ-psychologen BIG aan Opdrachtgever in 

rekening te brengen. 

4. NEURO-PSY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door Opdrachtgever 

verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NEURO-PSY kenbaar 

behoorde te zijn. 

 

Artikel 3.  Geheimhouding 

1. Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, is NEURO-PSY verplicht tot 

geheimhouding tegenover derden. 

2. Tenzij daartoe door opdrachtgever voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal NEURO-PSY de inhoud 

van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtgever, die niet zijn opgesteld of 

gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. 

3. NEURO-PSY zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden. 

 

Artikel 4.  Betaling 

1. NEURO-PSY hanteert de Algemene Betalingsvoorwaarden van het NIP. 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 3 werkdagen voor het afrondend 

gesprek plaatsvindt, op een door NEURO-PSY aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren 

tegen de hoogte van de declaratie(s) of problemen met de vergoeding door de Zorgverzekering schorten de 

betalingsverplichting niet op. 

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft wat betreft de betaling binnen de wettelijke termijn van 30 dagen dan is 

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval de geldende wettelijke rente verschuldigd 

van minimaal 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat 

Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van 

NEURO-PSY op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
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4. NEURO-PSY heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in 

mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de 

hoofdsom en de lopende rente. NEURO-PSY kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling 

weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. NEURO-PSY kan volledige 

aflossing van de hoofdsom 

weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan. 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud  

1. Alle door NEURO-PSY aan Opdrachtgever verstrekte zaken, zoals behandelmateriaal, boeken en overige zaken 

blijven eigendom van NEURO-PSY, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan Opdrachtgever. 

2. Indien NEURO-PSY aan Opdrachtgever zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden deze 

binnen 5 werkdagen na het verzoek van NEURO-PSY hiertoe, of 5 werkdagen na beëindiging van de overeenkomst, 

in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever/Opdrachtgever/cliënt 

deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

3. Indien Opdrachtgever om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de 

onder 1.genoemde verplichting, heeft NEURO-PSY het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder 

de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen. 

 

Artikel 6. Opzegging 

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. 

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft NEURO-PSY recht op 

compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en 

omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan NEURO-PSY zijn toe te rekenen. Voorts is 

Opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De 

voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter 

beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever. 

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door NEURO-PSY, zal deze in overleg met Opdrachtgever 

zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden 

aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor NEURO-PSY extra kosten met zich meebrengt, worden deze 

aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

 

Artikel 7. Opschorting en ontbinding 

1. NEURO-PSY is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, 

indien: 

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

b. Na het sluiten van de overeenkomst NEURO-PSY ter kennis gekomen omstandigheden goede   

    grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede  

    grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is  

    de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de  

    voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

2. Voorts is NEURO-PSY bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen 

welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien 

aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van NEURO-PSY op de Opdrachtgever onmiddellijk 

opeisbaar. 

Indien NEURO-PSY de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en 

overeenkomst. 

4. NEURO-PSY behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

 


