
ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN 
VAN DE 

STICHTING ELKERLIEK ZIEKENHUIS 
 
 
1. In deze algemene betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder  

a) "het ziekenhuis" : de stichting Elkerliek ziekenhuis, waaronder begrepen worden al haar locaties, haar 
dochterondernemingen en alle aan het ziekenhuis verbonden vrijgevestigde medische specialisten.  
b) “de wederpartij”: de  natuurlijke persoon of de rechtspersoon waarmee het  ziekenhuis een overeenkomst heeft 
gesloten. 

 
2. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle  overeenkomsten tussen door het ziekenhuis en de 

wederpartij voor zover zij betrekking hebben op ziekenhuisopname en/of (poli) klinische behandelingen, het leveren 
van goederen aan de wederpartij (waaronder het leveren van genees- verbandmiddelen, kunst- en hulpmiddelen en 
dergelijke), het verrichten van diensten aan de wederpartij en in het algemeen al hetgeen door of namens het  
ziekenhuis wordt verricht of verstrekt en wordt berekend aan de wederpartij.  

 
3. Afwijkingen van deze betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn 

overeengekomen. Afwijkende algemene voorwaarden van de wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.     

 
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum 

door het ziekenhuis te zijn ontvangen, zonder enige aftrek of verrekening.   
Betaling dient op het op de factuur aangegeven bankrekening te geschieden. 

 
5. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk op het op de factuur 

vermelde financiële correspondentieadres van het  ziekenhuis kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen (de 
hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

 
6. Indien de door wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, raakt de wederpartij, zonder dat 

daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, na het verstrijken van die betalingstermijn in verzuim en is 
de wederpartij over het achterstallig bedrag, direct opeisbaar, aan het ziekenhuis verschuldigd: 
- de wettelijke rente, het ziekenhuis heeft recht op vergoeding van de wettelijke rente vanaf de vervaldag.  
- voor het geval het ziekenhuis een tweede en laatste aanmaning tot betaling verstuurt, heeft zij het recht om deze 
aanmaning te verhogen. De verhoging bedraagt € 12,00 op basis van het prijsniveau 2011.  Dit bedrag wordt jaarlijks 
aangepast conform de consumentenprijsindex van het CBS. 

 - alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel de gerechtelijke als de 
buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan de wettelijke 
kosten die daarvoor in rekening gebracht mogen worden. 

 
7. Het ziekenhuis is op elk moment dat daartoe voor hem redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van de patiënt       

gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de aan hem te      
verlenen behandeling of verdere behandeling. Het achterwege blijven van vooruitbetaling of zekerheidsstelling geven 
het ziekenhuis echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg. 

 
8. Het ziekenhuis behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven met betrekking tot 

zorgverlening  te wijzigen, echter uitsluitend overeenkomstig de prijsvoorschriften van de Nederlandse zorgautoriteit, 
(NZA)  of van enig ander daartoe wettelijk gerechtigd orgaan. 

 
9. Indien een gemaakte afspraak met betrekking tot een ziekenhuisopname, dagbehandeling of behandeling in een 

polikliniek niet wordt nagekomen, kan het ziekenhuis de gederfde inkomsten op de wederpartij verhalen.  
Bij het niet nakomen van een afspraak met betrekking  tot dagbehandeling of behandeling in een polikliniek, wordt 
een bedrag conform de vigerende beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit  bij de patiënt in rekening gebracht.   

 
10. Op alle door het ziekenhuis gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
11. Alle uit door het ziekenhuis gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de  

wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van ieder andere wettelijke instantie behoren tot de competentie van de 
bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch. 

 


