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Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van HartKliniek 
 
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van HartKliniek Nederland, hierna te noemen 'HartKliniek', 
gevestigd te Almere aan Randstad 21-77.   
 
1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (zoals omschreven in artikel 2) en 
alle door HartKliniek te leveren en geleverde prestaties alsmede op het leveren van alle diensten en/of 
goederen aan derden, hierna ook wel te noemen "wederpartij".   
 
Een verwijzing door de wederpartij naar eigen algemene voorwaarden heeft geen effect. Van deze 
voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze bedingen uitdrukkelijk 
en schriftelijk door HartKliniek zijn bevestigd.   
 
2 Totstandkoming overeenkomst  
Het zich onderwerpen aan onderzoek en/of behandeling c.q. het afnemen van goederen en/of diensten doet 
automatisch een overeenkomst tussen HartKliniek en de wederpartij ontstaan, waarbij deze voorwaarden 
van kracht zijn, zonder dat deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard behoeven te worden door de 
wederpartij.   
 
3 Betaling  
Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro's te geschieden door storting of 
overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, bij 
gebreke waarvan - zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is - de wederpartij in verzuim is. 
De op de bankafschriften van HartKliniek aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalings-
dag aangemerkt. De wederpartij is vanaf de vervaldatum van de factuur (de factuurdatum vermeerderd met 
dertig dagen) de wettelijke rente verschuldigd over het dan nog openstaande factuurbedrag tot aan de dag 
der algehele voldoening. Voor rekening van de wederpartij komen voorts alle door HartKliniek te maken 
kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, inclusief de eventuele 
over deze kosten verschuldigde omzetbelasting.  
 
HartKliniek is op elk moment dat daartoe voor hem aanleiding bestaat - een en ander ter beoordeling aan 
HartKliniek -, gerechtigd om van de wederpartij gehele of gedeeltelijke zekerheidsstelling te verlangen voor  
de geschatte kosten van (verder) aan de wederpartij te verlenen behandeling, onderzoek en/of te leveren 
goederen en/of (andere) diensten, bij gebreke waarvan HartKliniek gerechtigd is de nakoming van zijn 
verplichtingen op te schorten. Met het oog op de invordering is HartKliniek gerechtigd van belang zijnde 
gegevens te verstrekken aan de instanties welke door hem met de invordering belast worden, een en ander 
met inachtneming van de privacy regels terzake. HartKliniek mag door de wederpartij verstrekte gegevens 
inzake tenaamstelling, adres, woonplaats en - indien van toepassing - verzekeringsvorm beschouwen als 
correct totdat de wederpartij aan HartKliniek een wijziging van die gegevens schriftelijk heeft medegedeeld.   
 
4 Tarieven  
HartKliniek is gerechtigd om, overeenkomstig de geldende tariefbeschikking van de Nederlandse 
Zorgautoriteit of van enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan, zonder nadere kennisgeving de  
tarieven voor onderzoek en/of behandeling en/of verpleging en/of het leveren van goederen en/of diensten 
aan te passen. HartKliniek is gehouden de in schriftelijk uitgebrachte aanbiedingen genoemde bedragen aan 
de wederpartij in rekening te brengen tenzij tussen het moment van uitbrengen en het daadwerkelijk 
uitvoeren van de prestatie/nakomen van de verbintenis anders luidende tariefvoorschriften van kracht zijn 
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geworden. In een dergelijk geval zullen bij declaratie steeds de op het moment van de prestatie geldende 
tarieven gelden.   
 
5 Eigen bijdrage 
HartKliniek neemt de 'eigen bijdrage' van de wederpartij voor haar rekening als de wederpartij kan aantonen 
op de afrekening van de zorgverzekeraar (de zorgspecificatie) dat er eigen bijdrage is ingehouden. Indien 
HartKliniek geen zorgspecificatie van de wederpartij heeft ontvangen of als er geen eigen bijdrage is 
ingehouden door de zorgverzekeraar, dan betaalt de wederpartij HartKliniek het gehele bedrag dat vermeld 
staat op de zorgfactuur. 
 
6 Intellectuele eigendom  
Alle intellectuele vermogensrechten, die HartKliniek bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt en/of 
gebruikt, komen toe aan HartKliniek.   
 
7 Rechts- en forumkeuze  
Op alle overeenkomsten tussen HartKliniek en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst of totstandkoming 
daarvan, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad. 
 


