
Kosten en betalingen van uw 
behandeling - via NETPOINT BV

Mogelijke verzekeringsvormen

1. U heeft een budget

U krijgt uw behandelingen tot uw budgetwaarde vergoed (bijvoorbeeld 2.000 euro). Dit budget is verzekerde zorg.

Wanneer uw budgetgrens is bereikt, dient u zelf de behandelingen te betalen. Dit valt onder onverzekerde zorg. 

2. Er wordt een percentage per behandeling vergoed

U krijgt iedere keer een % van uw behandeling vergoed (bijvoobeeld 80%). Dit is verzekerde zorg.

Het restant is onverzekerde zorg en wordt bij u in rekening gebracht. 

3. U krijgt alles vergoed

U krijgt alles vergoed van uw verzekeraar (let op: dit is zeker niet altijd het geval. Voor chirurgische ingrepen uit de 

basisverzekering geldt dit wel). Dit valt onder verzekerde zorg. 

4. U krijgt niets vergoed

U hebt geen aanvullende verzekering of verzekering voor orthodontie. Alsnog gaat de facturatie via Netpoint. U ontvangt 

dan een factuur na iedere behandeling. 

! Vaak komt er ook een combinatie voor tussen optie 1 en optie 2. Dit betekent dat een gedeelte (%) van de 

behandeling wordt vergoed tot uw budgetgrens is bereikt. 

Kostenoverzicht van 

het behandelplan

U weet vooraf hoeveel uw 

behandeling kost. De 

behandeling is opgedeeld 

in verschillende 

handelingen met 

verschillende codes. De 

codes hebben 

verschillende tarieven. 

Deze zijn vastgesteld 

door de Nederlandse 

Zorgautoriteit (Nza).

Factuur van 

behandeling

Factuur gaat naar 

Netpoint  B.V.

Netpoint checkt uw 

verzekering op de 

verzekeringsvorm die 

geldt bij u

Uw heeft een budget. 

Dit betekent dat de 

behandeling wordt 

vergoed tot de 

budgetgrens per 

kalenderjaar bereikt 

is

U ontvangt de 

factuur wanneer het 

budget voor dat 

kalenderjaar 

verbruikt is

U dient de factuur 

over te maken via de 

betaallink naar 

Netpoint  

Hoeveel moet ik betalen?
Na elk bezoek ontvangt u een factuur. De tarieven 
zijn gebaseerd op de norm van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (Nza), een orgaan dat voor iedere 
behandeling de prijzen bepaalt. De facturatie Van 
onze behandelingen hebben wij uitbesteed aan 
Netpoint Factoring B.V. Heeft u vragen over uw 
factuur, dan kunt u terecht op www.uwdeclaraties.nl.

Hier kunt u 24 uur, 7 dagen per week terecht met 
vagen over uw ontvangen declaraties. 

Wanneer moet ik betalen?
Dit is afhankelijk van uw saldo bij uw verzekering. Als 

uw saldo ontoereikend is, dient u de factuur binnen de 

betalingstermijn (vaak 14 dagen) te voldoen aan 

Netpoint Factoring B.V. 

U hoeft niets te doen! De 

nota gaat direct naar 

Netpoint

Er wordt een 

percentage van de 

behandeling vergoed

U krijgt alles vergoed

Kijk goed hoeveel u 

per jaar vergoed 

krijgt. U zult merken 

dat u vaak moet bij 

betalen in het 1e jaar

U zult het restant zelf 

moeten betalen

U hoeft niets te doen

U ontvangt de 

factuur wanneer het 

budget voor dat 

kalenderjaar 

verbruikt is

U dient de factuur 

over te maken via de 

betaallink naar 

Netpoint  

Let op! Bij budgetvergoedingen heeft een budget dat geldt per kalenderjaar. Dit betekent dat de 

behandeling wordt vergoed tot de budgetgrens per kalenderjaar. Dit loopt niet altijd synchroom met 

het behandelvoorstel/verloop
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