Tarieven Minnebeek, Everlandwegje 9, 4709 RM, Nispen

Vergoedingen zorgverzekeraars ongecontracteerde zorg.
Wij rekenen 100% van de door de NZA vastgestelde vergoeding. Praktijk Minnebeek heeft geen
contracten met zorgverzekeraars.
Indien u een “restitutie” polis heeft krijgt u 100% vergoed van uw verzekeraar.
Indien u een “in natura” polis heeft krijgt u niet altijd het volledige bedrag van uw verzekeraar
vergoed.
In het geval u een zorg in naturapolis heeft, vragen wij van u om, zodra mogelijk, over te stappen naar
een restitutiepolis. Dit is meestal vanaf 1 november tot half februari  mogelijk. U heeft dan vrije keuze
van zorgverleners en krijgt u 100% vergoed van onze specialistische ggz behandeling.
Tot het moment dat u kunt overstappen zullen wij het verschil tussen wat verzekeraars vergoeden en
het tarief van de NZA, niet bij u in rekening brengen.
Wij hechten er waarde aan dat iedereen bij ons in zorg kan komen die dat nodig heeft. Geld mag
daarin geen belemmering vormen.
Tarieven
Op de website van NZA vind u de tarieven voor curatieve ggz;
https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/curatieve-ggz/tarieven/
Niet verzekerde zorg
Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt
dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hiervoor geldt het zgn. OZP tarief. 
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ozp niet-basispakketzorg consult wordt jaarlijks
vastgesteld door de NZa. Zie voor de actuele  tarieven de NZA website.
Zelfbetalers:
Het tarief  voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZA vastgestelde
tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz, tenzij anders is afgesproken met de betreffende
cliënt.
Betalingsvoorwaarden
Wij werken met Acte van Cessie of Last tot Inning. In het eerste contact met de praktijk krijgt u
hierover uitgebreide informatie van ons secretariaat.
Eigen Risico
U heeft te maken met het verplichte eigen risico dat voor alle verzekerde ziektekosten geldt. Dat
eigen risico bedraagt 385,- euro per jaar (in 2018).
Afspraak afzeggen:
Wij hanteren geen no-show beleid. Wij gaan ervan uit dat u zich net als wij aan de afspraken houdt.
Wij verwachten dat u zich 24 uur van te voren afmeldt bij verhindering.  Bij veelvuldig hiervan gebruik
maken gaan wij hierover met u in gesprek om te komen tot een regeling.
Vragen en eventuele aanvullende informatie
Voor vragen over de vergoedingen kunt u altijd terecht bij het secretariaat van Minnebeek; Christien
Bugter kan u veelal verder informeren. ZIj is bereikbaar op 06-23283562.
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