
Algemene betalingsvoorwaarden  

 

van de Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis, hierna te 
noemen ‘het ziekenhuis’, gevestigd te 
 ’s-Hertogenbosch, gedeponeerd ter griffie van de 
rechtbank te ’s-Hertogenbosch. 
 
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op 
alle door het ziekenhuis/de specialist met 
patiënten gesloten overeenkomsten inzake 
ziekenhuisopname, dagbehandeling, (poli-) 
klinische behandeling en/of onderzoek door het 
ziekenhuis, namens specialist in rekening 
gebrachte honoraria, en voorts met betrekking tot 
het leveren van alle (andere) diensten en/of 
goederen. 
 
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. 
 
Betaling der facturen dient zodanig te geschieden, 
dat uiterlijk één kalendermaand na de factuur-
datum het ziekenhuis de beschikking heeft 
gekregen over het bedrag der factuur, zulks hetzij 
door overschrijving of storting op één van de op de 
factuur vermelde bank- of girorekening van het 
ziekenhuis, hetzij door betaling ten kantore van het 
ziekenhuis. Vooromschreven betalingsverplichting 
wordt niet opgeschort als gevolg van het feit dat 
de debiteur, jegens een ziektekostenverzekeraar of 
soortgelijke derde, gerechtigd is vergoeding der 
facturen te claimen. 
 
Het ziekenhuis is, in gevallen dat daartoe naar zijn 
oordeel duidelijk aanleiding bestaat, te allen tijde 
gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling 
(minimaal € 250,-) of zekerheidsstelling door de 
patiënt te verlangen. 
 
Door het enkele feit dat het ziekenhuis op de 
vervaldatum der factuur niet de beschikking heeft 
gekregen over het volledige bedrag van zijn 
factuur, is de debiteur zonder enige nadere 
aanmaning of ingebrekestelling in verzuim. 
 
De debiteur is -zonder nadere kennisgeving of 
ingebrekestelling- vanaf de vervaldatum der 
factuur rente aan het ziekenhuis verschuldigd over 
hetgeen het ziekenhuis rechtsgeldig van hem te 
vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over 
dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op  

 

 
basis van het een/twaalfde deel van de op dat 
moment geldende wettelijke rente, waarbij een 
deel van de maand wordt gehouden voor een volle 
maand. Voor rekening van de debiteur komen 
voorts alle door het ziekenhuis te maken kosten in 
verband met invordering, zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk. 
 
Het ziekenhuis is gerechtigd om voor iedere door 
haar aan een debiteur verstuurde 2e aanmaning 
een bedrag van € 10,- in rekening te brengen. 
 
Indien het ziekenhuis derden voor de invordering 
inschakelt, bedragen de buitengerechtelijke kosten 
15% van de vorderingen tot € 2.500,- met een 
minimum van € 40,-  
• over de volgende € 2.500,- maximaal 10%. 
• over de volgende € 5.000,- maximaal 5%. 
• over de volgende € 190.000,- maximaal 1%. 
 
Voor zover het ziekenhuis gehouden is tot betaling 
van omzetbelasting over de invorderingskosten, 
worden de hiervoor gemelde invorderingskosten 
daarmee verhoogd. 
 
Het ziekenhuis behoudt zich het recht voor om 
zonder nadere kennisgeving de tarieven voor 
verpleging en/of behandeling te wijzigen, echter 
uitsluitend overeenkomstig de geldende 
prijsvoorschriften van het NZA, Nederlandse 
Zorgautoriteit of van enig ander daartoe wettelijk 
aangewezen orgaan. 
 
Door het enkele feit van achterstand in betaling 
door de debiteur, zijn ondanks enig andersluidend 
beding, door de enkele sommatie van het 
ziekenhuis tot algehele betaling ook alle overige 
door de debiteur aan het ziekenhuis verschuldigde 
bedragen ineens opeisbaar. 
 
Op alle tussen het ziekenhuis en de patiënt 
gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht 
van toepassing. 
 
Ieder beroep op schuldvergelijking wordt 
uitgesloten. 

 
Het ziekenhuis is gerechtigd om, indien de debiteur 
bij betaling niet vermeldt op welke rekening(en) 
deze betaling betrekking heeft, deze betaling af te 
boeken op de oudste openstaande factuur(en). 


