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Algemene (betalings-)voorwaarden van Diëtistenpraktijk Jasmijn Gijzen 

Artikel 1, Definities 
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Diëtist: Lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en geregistreerd in het Kwa-
liteitsregister Paramedici, tevens in het bezit van een Nederlands diploma diëtetiek, hande-
lende als zelfstandig gevestigd Diëtist of freelance Diëtist. 
Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke verte-
genwoordiger(s). 
Arts: de huisarts, tandarts of specialist door wie de Cliënt naar de Diëtist is verwezen. 
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Diëtist wordt uitgeoefend. 
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cli-
ënt, Arts, Praktijkadres. 

Artikel 2, Algemeen 
De Diëtist geeft voedings- en dieetadvies aan de Cliënt op het als zodanig opgegeven Prak-
tijkadres. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt terstond op de hoogte ge-
steld. 

Artikel 3, Basis 
In principe adviseert de Diëtist de Cliënt op basis van een formele verwijzing door de Arts. 
De Diëtist houdt de Arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Indien de Cliënt 
geen verwijzing heeft van een Arts, dan adviseert de Diëtist op grond van de zgn. directe 
toegankelijkheid diëtetiek (DTD). 

Artikel 4, Verhindering 
Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het Praktijkadres aan-
wezig te zijn dient hij de Diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 24 
uur voor genoemd tijdstip geen bericht van verhindering aan de Diëtist doorgeeft is de Diëtist 
gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te 
brengen.  

Artikel 5, Tariefstelling 
De Diëtist informeert de Cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De Diëtist declareert 
de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de Nza bepaald maxi-
mum uurtarief dieetadvisering. De tijd kan ook bestaan uit telefonische of Ehealth (email) 
consulten.  

Artikel 6, Betaling en declaraties 
Tenzij anders afgesproken door de Diëtist en de Cliënt worden declaraties voor dieetadvise-
ring via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar de Diëtist een contract 
mee heeft, tot een maximum van het individuele budget. Bij het ontbreken van een contract, 
dan wel bij overschrijding van het budget, ontvangt de Cliënt een rekening die hij dient te 
voldoen aan de Diëtist. De Cliënt is in dat geval gehouden om binnen 14 dagen na de decla-
ratiedatum het verschuldigde bedrag over te maken op de door de Diëtist aangegeven bank-
rekening. Het is aan de Cliënt om door hem/haar betaalde consulten bij zijn/haar verzekeraar 
te declareren. 
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Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de Diëtist gerechtigd om vanaf de dag daarop 
volgende wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten  

verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering zoals kosten ter incasso 
door een incassobureau en gerechtelijke kosten.  

Artikel 7, Verschuldigdheid 
De Cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult tot en met 
het beëindigen c.q. het sluiten van het dossier. Voor de bepaling van hetgeen door de Cliënt 
aan de Diëtist verschuldigd is, is de administratie van de Diëtist bepalend, zulks behoudens 
tegenbewijs. 

Artikel 8, Aansprakelijkheid 
Het advies van de Diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garande-
ren. De Diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit 
of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte advie-
zen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Diëtist. 

Artikel 9, Beëindigen behandeling en afsluiten dossier 
De Dietist en de Client kunnen in overleg of op verzoek van respectievelijke de Cliënt of de 
Diëtist de behandeling beëindigen. Als er een beginrapportage is gestuurd naar de Arts dan 
zal er ook een eindrapportage naar de Arts worden gestuurd waarin wordt medegedeeld dat 
de behandeling is geëindigd. Hiervoor mogen kosten door de Dietist in rekening worden ge-
bracht.  

Indien de Cliënt gedurende de behandeling een afspraak annuleert en niet binnen 2 maan-
den daarop volgend een vervolgafspraak door hem/haar is gemaakt dan heeft de Diëtist het 
recht om het dossier van de Cliënt te sluiten. Ook hiervoor mag de Diëtist kosten in rekening 
brengen bij de Cliënt (danwel diens Zorgverzekering). 

Artikel 10, Klachtrecht 
In geval van een geschil tussen de Cliënt en de Diëtist ter zake van verleend advies en/of de 
gevolgen daarvan, is de Cliënt gerechtigd een klacht in te dienen bij het Klachtenloket Para-
medici, via de website www.klachtenloketparamedici.nl. Het Klachtenloket is per mail of telefoon 
bereikbaar (info@klachtenloketparamedici of 030 310 09 29). 

Artikel 11, Privacy 
De Client verstrekt de Diëtist persoonsgegevens die nodig zijn in verband met een goede 
beroepsuitoefening door de Diëtist. Bij de intake zal de Client het toestemmingsformulier pri-
vacy ondertekenen. Op dit formulier staat vermeld welke persoonsgegevens worden ver-
werkt, voor welk doel en met wie de persoonsgegevens mogen worden gedeeld. De Diëtist 
verwerkt de ontvangen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG).
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http://www.klachtenloketparamedici.nl

