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BETALINGSVOORWAARDEN WGBO
l. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle begeleiding - en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de pastoraal
counselor en de cliënt.
2. De door de counseler gedeclareerde bedragen voor honorarium, kosten en andere
vergoedingen, voortvloeiende uit onderzoek of behandeling ten behoeve van de
cliënt, zijn terstond opeisbaar.
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3. Indien de cliënt het gedeclareerde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum van
verzending heeft voldaan is de cliënt in gebreke gebleven. Na 30 dagen sturen wij U
één herinnering waarin wordt gevraagd binnen 14 dagen het totaalbedrag te
voldoen. Indien U het te vorderen bedrag niet binnen 14 dagen kunt voldoen dan
verzoeken wij U tijdig contact met de administratie op te nemen om dit te bespreken
en verdere afspraken te maken voor een eventuele betalingsregeling.
4. Indien cliënt het gedeclareerde bedrag binnen de gestelde termijn van 14
dagen, naar aanleiding van de herinnering, niet heeft voldaan, zijn wij
genoodzaakt om een incasso -bureau in te schakelen. Alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning, via het incasso bureau, komen ten laste van de cliënt.
Ziektekostenverzekering
Veel kosten voor zorgverlening worden vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering.
Helaas vergoeden zij niet altijd alles. Dit hangt onder andere af van de verzekering
die u afsloot en de keuze van de verzekeringsmaatschappij. Wat bij de ene
verzekeringsmaatschappij onder standaardvergoeding valt, wordt bij een andere
maatschappij soms helemaal niet uitbetaald.
De onderlinge verschillen van vergoedingen zijn helaas echter groot. Daarom is het
verstandig voor het inschakelen van particuliere zorg, bij uw eigen
verzekeringsmaatschappij na te vragen over de hoogte van de vergoeding. Dit kan
aan de hand van AGB-codes. Deze AGB-code is toegekend aan een zorgverlener en
door middel van deze code is een koppeling aan uw polis herleidbaar. Soms vraagt
een verzekeraar ook om de naam van de branchevereniging, waarbij uw
zorgverlener is aangesloten.
Soms wordt een behandeling onder een andere noemer wel vergoed. Zo valt
counseling soms onder alternatieve geneeswijze, wat via de meeste polissen
uitbetaald wordt.
In het kader van preventieve zorg, zijn zorgverzekeraars vaak ook bereid om kosten
wel te voldoen, zoals bij een bijvoorbeeld een burn-out.
Het is belangrijk dat u dit vooraf goed navraagt. Facturering vindt soms namelijk
rechtstreeks aan de cliënt zelf plaats. U dient deze dan zelf aan de zorgverzekeraar
door te zenden. Een fysiotherapeut zal daarentegen uw factuur zelf doorzenden,
omdat fysiotherapie standaard in de basisverzekering een aantal maal vergoed
wordt. Mocht uw verzekering niet vergoeden dan kunt u wellicht een PGB
aanvragen.
Persoons Gebonden Budget (PGB)
Een Persoons Gebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat iemand ontvangt, om
zelf zijn of haar zorg in te kopen. Met dit geld kiezen mensen zélf een hulpverlener.
Met een pgb kan iemand zorg inkopen en zo zelf bepalen, wanneer en op welke
wijze de zorg wordt verleend. Een pgb is geen verplichting. Er kan ook gekozen
worden voor zorg in natura of voor een combinatie van een pgb en zorg in natura.
Zorg in natura is zorg, die hulpverleners rechtstreeks aan u leveren. U betaalt de
facturen vanuit uw pgb budget rechtstreeks aan de hulpverlener, in dit geval uw
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counselor.
Iedereen die door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kan kiezen voor
een pgb. Het recht op deze zorg, is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ).
Gemeentelijke subsidie
Bij sommige gemeenten kan men subsidie aanvragen voor internet- en
telefoongebruik. Een vergoeding voor mensen die telefoon en internet gebruiken
voor het opbouwen van sociale contacten. Voorwaarde is wel, dat cliënten een
akkoord kunnen overleggen met toestemming handtekening van een huisarts of
hulpverlenende instantie, voordat zij in aanmerking komen voor een vergoeding bij
de gemeente. Bijvoorbeeld: iemand is cliënt bij de GGZ en wil daarnaast met een
alternatieve zorgverlener in contact komen voor verdere ondersteuning. De aanvraag
voor vergoeding moet door de cliënt worden ingediend bij de gemeente. Hiervoor
kunt u formulieren aanvragen bij uw eigen gemeente, loket inkomen, ondersteuning
bijzondere kosten.
Het zou kunnen dat een arts/psychiater hiervoor een medische verklaring moet
schrijven, waarbij vermeld dient te staan dat mensen met een psychiatrische
achtergrond weinig kansen krijgen anderen te ontmoeten en vaak beperkt zijn in hun
communicatie met andere mensen. Een sociaal isolement dreigt. Internet is juist voor
hen een laagdrempelig communicatiemiddel, waarbij ze minder hinder hebben van
hun communicatieve beperkingen.

Consult tarief 2009
07 – 15 en 65+ jaar € 37.50,- excl. Btw 19%
16 - 65 jaar
€ 52.50,- excl. Btw 19%
PGB vergoeding € 52.50
Consulten zijn op basis van 45 min.
Groepsactiviteiten workshops prijs op aanvraag. Per dagdeel.
Vieringen bij een bijzonder gelegenheid € 275
Overige prestaties per uur € 32.50 excl. Btw 19%
Reiskosten € 0,19 per klm. excl. Btw 19%
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