Algemene betalingsvoorwaarden
Van de Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina, statutair gevestigd te Nijmegen aan de Weg
door Jonkerbos 100, daaronder mede te begrijpen de vrijgevestigde medisch specialist(en),
(hierna te noemen ‘het ziekenhuis’). Gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Arnhem en gepubliceerd op www.cwz.nl.
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door het ziekenhuis met derden (hierna te noemen ‘patiënt‘) gesloten
overeenkomsten inzake ziekenhuisopname, dagbehandeling, (poli-)klinische behandeling en/of onderzoek en voorts met
betrekking tot het leveren van alle (andere) diensten en/of goederen ter uitvoering van een geneeskundige
behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 BW.
2. Enige afwijking van deze betalingsvoorwaarden is slechts van kracht indien het ziekenhuis daarmee uitdrukkelijk en
schriftelijk heeft ingestemd. Niet of nog niet uitoefenen van een of meerdere op grond van deze betalingsvoorwaarden aan het
ziekenhuis toekomende rechten, leidt niet tot verval van deze rechten.
3. Betaling van de facturen dient zodanig te geschieden dat uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum het ziekenhuis de beschikking
heeft gekregen over het factuurbedrag. Dit bij voorkeur door overschrijving of storting op de bankrekening van het ziekenhuis.
De bankrekening staat op de factuur, betalingsverzoek of herinnering vermeld als International Bank Account Number (IBAN).
Door patiënt gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en (incasso)kosten en
pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien patiënt vermeldt dat de betaling
betrekking heeft op een latere factuur
4. Het ziekenhuis is, in gevallen dat daartoe naar zijn oordeel duidelijke aanleiding bestaat, te allen tijde gerechtigd gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen van het (geschatte) bedrag dat patiënt verschuldigd zal worden
ter zake van de prestaties als bedoeld in sub 1 van deze betalingsvoorwaarden. Patiënt dient een eventueel bezwaar tegen (de
hoogte van) een factuur binnen 3 weken na dagtekening van de originele factuur schriftelijk kenbaar te maken.
5. Patiënt is van rechtswege in verzuim indien het ziekenhuis op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft
gekregen over het volledige bedrag van zijn factuur, dan wel indien niet of niet tijdig is of wordt voldaan aan het in sub 4 van
deze betalingsvoorwaarden gestelde. Voor het intreden van verzuim is derhalve geen nadere aanmaning of ingebrekestelling
nodig.
6. Voor rekening van de patiënt komen alle door het ziekenhuis in redelijkheid gemaakte (administratie)kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten in verband met invordering inclusief de eventueel daarover verschuldigde
omzetbelasting.
7. Het ziekenhuis hanteert een standaard procedure voor invordering. Na overschrijding van de reguliere betaaltermijn van 30
dagen stuurt het ziekenhuis een laatste kostenloze herinnering waarin de buitengerechtelijke incassokosten worden
aangekondigd en de laatste mogelijkheid wordt geboden tot betaling binnen 14 dagen zonder extra kosten. Indien betaling
wederom uitblijft, verstuurt het ziekenhuis een eerste aanmaning inclusief buitengerechtelijke incassokosten. De omvang van de
buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald volgens de Wet Incasso Kosten (WIK). Indien volledige betaling van de
openstaande en opeisbare facturen inclusief bijkomende kosten wederom uitblijft, wordt de vordering (hoofdsom, rente en
incassokosten) gerechtelijk geïncasseerd. Het ziekenhuis is bevoegd om in het kader van de invordering, voor zover nodig, de
van belang zijnde gegevens, met inachtneming van de privacywetgeving ter zake, te verstrekken aan de instantie die met de
invordering wordt belast.
8. Het ziekenhuis behoudt zich het recht voor in geval van verzuim wettelijke rente in rekening te brengen en te incasseren over
de bedragen die meer dan 30 dagen onbetaald zijn gebleven.
9. Het ziekenhuis is gehouden om de door de NZa voorgeschreven prijsvoorschriften/declaratiebepalingen toe te passen. Indien
de prijsvoorschriften/declaratiebepalingen wijzigen, zullen de tarieven hierop worden aangepast. Het ziekenhuis behoudt zich
het recht voor om dit zonder (voorafgaande) kennisgeving te doen. Voor actuele informatie over prijsvoorschriften en tarieven
verwijzen wij u naar onze website www.cwz.nl.
10. Op alle dienstverlening van het ziekenhuis die valt onder de reikwijdte van de NZa zijn de beleidsregels en nadere regels
van de NZa van toepassing, hieronder ook begrepen specifieke declaratiebepalingen. Het ziekenhuis is gehouden deze regels
te allen tijde toe te passen. Dit kan van invloed zijn op de bij de patiënt in rekening te brengen bedragen, bijvoorbeeld maar niet
limitatief door toepassing van de bepalingen met betrekking tot machtigingen, eigen risico en verwijzersregistratie. Meer over dit
onderwerp is terug te vinden op onze website www.cwz.nl.
11. In Nederland bestaat er een wettelijke identificatieplicht voor patiënten in ziekenhuizen. Tijdens uw bezoek in het CWZ moet
u zich op verzoek van het ziekenhuis kunnen identificeren met een verzekeringsbewijs en een wettelijk erkend en geldig
identiteitsbewijs.
12. De patiënt dient het ziekenhuis bij verhuizing tijdig in kennis te stellen van de nieuwe adresgegevens.
13. Op alle tussen het ziekenhuis en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de nakoming van een of meer verplichtingen op basis van deze
betalingsvoorwaarden , zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Nijmegen.
15. Voor overige vragen en informatie verwijzen wij u naar onze website www.cwz.nl.
16. Iedere verrekeningsbevoegdheid, behalve die bij de wet is toegestaan, wordt uitgesloten.
17. Deze voorwaarden worden vermeld op (de achterzijde van) iedere factuur en zullen ook gevoegd zijn bij de
patiënteninformatie, evenals op internet.

