Algemene voorwaarden
● Voor een afspraak bij ‘Mondzorg Rijnmond’ wordt er standaard 45 min
gereserveerd. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

● De praktijk voor ‘Mondzorg Rijnmond’ hanteert de tarieven die vastgesteld zijn
door de Nederlandse zorgautoriteit Nza. Deze kunt u terug vinden onder het
kopje tarieven op de website.

● Mocht u verhinderd zijn, dan wordt u vriendelijk verzocht om uw afspraak uiterlijk
24 uur van tevoren te annuleren of te verzetten. Hierdoor zijn we nog in de
gelegenheid de gereserveerde tijd opnieuw in te plannen. Indien u de afspraak
niet tijdig verzet of annuleert zijn wij ongeacht de reden genoodzaakt de
gereserveerde tijd in rekening te brengen. De kosten voor een niet nagekomen
afspraak zijn € 35,

● U kunt uw afspraak tot uiterlijk 24 uur van te voren annuleren of verzetten door een
mail te sturen naar info@mondzorgrijnmond.nl of te bellen op werkdagen van
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 15.30 uur naar ons
telefoonnummer 0107410074

● De verwerking van de nota’s is overgedragen aan:
Famed Medical Factoring
Plotterweg 2628
3821 BB Amersfoort
T: 0334345200
F: 0334345210
E: info@famed.nl
I : www.famed.nl

● Voor vragen over uw nota kunt u terecht op de website van Famed. U kunt ook
telefonisch contact opnemen met Famed via telefoonnummer 09000885 (€0.15
per minuut). Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 18.00 uur.

● De praktijk “Mondzorg Rijnmond” hanteert de betalingsvoorwaarden van het
factoringsbedrijf Famed.

● Bent u verhuist dan dient u uw nieuwe adres tijdig door te geven aan de praktijk
voor “mondzorg Rijnmond.

● Patiënten gedragen zich in de praktijk volgens de algemeen geldende (fatsoen)
normen en waarden.

● De praktijk voor ‘Mondzorg Rijnmond’ is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies
van eigendommen van patiënten.

● De praktijk voor “Mondzorg Rijnmond’ is niet aansprakelijk voor een verkregen
parkeer boete.

● Het is niet toegestaan uw huisdieren mee te nemen naar de praktijk.

● De praktijk ‘Mondzorg Rijnmond’ behoudt zich het recht voor om cliënten die
aanstootgevend gedrag vertonen te laten verwijderen uit het pand.

