
 

 

Betalingsvoorwaarden 1nP (inclusief tarieven) 

 

 

Inleiding 
Vanaf 1 januari 2008 valt 1nP onder de basisverzekering. Vanaf 2014 worden de 
afspraken met verzekeraars door Parnassia Groep gemaakt, waar 1nP onderdeel van is.  
 
Voor alle volwassen cliënten die verzekerde zorg ontvangen van 1nP en een ‘natura 
polis’ hebben, zal Parnassia Groep, waar 1nP een onderdeel van is, de factuur van de 
geleverde zorg aan de zorgverzekeraar zenden.  
 
Bij cliënten die een ‘restitutie polis’ hebben, wordt de factuur allereerst naar de 
zorgverzekeraar gezonden. Wanneer de zorgverzekeraar deze factuur niet betaald, 
wordt de factuur naar de cliënt gestuurd. Clienten die onverzekerd zijn, ontvangen van 
1nP zelf een rekening van de geleverde zorg (tarieven zie bijlage 2). Zij zullen 1nP zelf 
moeten betalen.  
Vanaf 1 januari 2012 is het mogelijk om ‘No Show’ in rekening te brengen bij de cliënt. 
De betalingsvoorwaarden zijn ook op deze groep van toepassing. In 2014 is binnen de 
zorgverzekeringswet een splitsing aangebracht tussen Basis ggz (o.b.v. Prestaties) en 
Specialistische ggz (o.b.v. DBC’s). De betalingsvoorwaarden zijn op beide groepen van 
toepassing. In 2019 is in de Basis ggz het product Umami toegevoegd. 
 

Doelgroep en doelstelling van de betalingsvoorwaarden 
Betalingsvoorwaarden (bijlage 1) hebben betrekking op de betaling van verleende 
verzekerde zorg aan cliënten die ervoor gekozen hebben de nota via restitutie te 
ontvangen, onverzekerden en verleende onverzekerde zorg. 
Dit model betalingsvoorwaarden heeft geen betrekking op zorg die als natura- 
verstrekking voor rekening van de zorgverzekeraar komt. Afspraken over een tijdige 
betaling van de hierop betrekking hebbende nota’s kunnen gemaakt worden in de 
overeenkomsten die Parnassia Groep, waar 1nP onderdeel van is, met 
zorgverzekeraars sluit. 
Een belangrijke doelstelling van deze betalingsvoorwaarden is om onnodige incasso-
kosten en inningsproblemen te voorkomen. Voor 1nP leveren betalingsvoorwaarden 
daarmee een bijdrage om een goed betaalgedrag bij debiteuren te bewerkstelligen. Aan 
deze doelstelling dragen de betalingsvoorwaarden bij, met name door de bepalingen die 
de kosten van inning en incasso bij de cliënt leggen. Voor de meest gangbare 
problemen met betrekking tot inning en incasso wordt hiermee een normale zakelijke 
aanpak mogelijk.  
 
De positie van zelfstandige professionals bij deze betalingsvoorwaarden  
Wie is de gebruiker van deze betalingsvoorwaarden? Is er wel of geen 
overeenstemming met zelfstandige professionals nodig over de inhoud van deze 
betalingsvoorwaarden? 
De zorg die professionals van Stichting 1nP (middels een Raamovereenkomst geen   

werkgeversgezag) op basis van DBC’s (Specialistische ggz) dan wel Prestaties (Basis 
ggz) leveren aan 1nP cliënten die geen naturapolis hebben danwel een restitutiepolis 
hebben waarbij de zorgverzekeraar niet direct aan 1nP betaalt, wordt door Stichting 1nP 
bij de cliënt in rekening gebracht. 1nP verstuurt dus de nota’s en draagt zorg voor de 
incasso daarvan. Feitelijk bezien is daarom alleen 1nP de gebruiker van deze 
betalingsvoorwaarden.  
 



 

 

Toepasbaarheid van betalingsvoorwaarden 
1nP vindt het van belang dat de cliënt de toepasbaarheid van deze 
betalingsvoorwaarden aanvaardt. 1nP heeft hiervoor:  
➢ de betalingsvoorwaarden op de website www.1np.nl beschikbaar gesteld;  
➢ bij telefonische aanmelding van een cliënt met een restitutiepolis en onverzekerden 

wordt gemeld dat betalingsvoorwaarden van toepassing zijn en wordt in eerste 
instantie verwezen naar de website. Op verzoek zullen de betalingsvoorwaarden 
aan de cliënt kosteloos worden toegezonden;  

➢ bij aanmelding via de website zullen cliënten met een restitutiepolis en 
onverzekerden moeten aanvinken kennis te hebben genomen van de 
betalingsvoorwaarden en tarieven en tevens aanvinken dat ze akkoord zijn met de 
betalingsvoorwaarden en tarieven.  

 
Hoe de toepasbaarheid van deze betalingsvoorwaarden (verder) te bevorderen? 
Ambulante ggz kan kostbaar zijn en daarom verdient het vanuit bewijsrechtelijke 
overwegingen aanbeveling de toepasbaarheid van deze betalingsvoorwaarden (inclusief 
tarieven) schriftelijk overeen te komen. 1nP heeft dit geborgd door in de 
behandelovereenkomst van een cliënt met een restitutiepolis, de volgende tekst op te 
nemen: ”Cliënt is bekend met de inhoud en akkoord met het van toepassing zijn van de 
door 1nP opgestelde betalingsvoorwaarden (inclusief tarieven) op de hierbij tussen hen 
gesloten overeenkomst tot behandeling/begeleiding.”  
 
Wanneer het een vreemdeling zonder verblijfsvergunning betreft verwijzen we naar de 
‘Procedure Vreemdelingen zonder verblijfvergunning 1nP’, die gestoeld is op de 
landelijke regeling.  
 
Mocht een cliënt na het geleverde zorgtraject toch niet verzekerd blijken te zijn dan krijgt 
de cliënt de rekening en zijn deze betalingsvoorwaarden onverkort van kracht.  

 

 
 



 

 

Bijlage 1 
 
Betalingsvoorwaarden Stichting 1nP  
 

1nP verzorgt de debiteurenadministratie voor de eigen DBC’s (Specialistische ggz) en 
Prestaties (Basis ggz) welke uitgevoerd zijn door bij 1nP aangesloten professionals.  
 

• U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar (volwassenen) daar de 
behandelingen voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Deze kosten 
komen wel ten laste van uw eigen risico.  

• U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat 
geldt ook indien u de rekening rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan 1nP laat 
voldoen.  

• De vermelde verrichtings- of behandelingscodes zijn bij uw zorgverzekeraar bekend.  
• Het is mogelijk dat u meerdere rekeningen ontvangt die betrekking hebben op zorg 

bij 1nP. Dit heeft betrekking op de vergoeding voor verschillende zorgtrajecten.  
• Laboratoriumonderzoeken worden meestal uitgevoerd in opdracht van uw 

zorgverlener. De naam van de zorgverlener treft u aan in de rekeningspecificatie.  

 
1nP hanteert de volgende betalingsvoorwaarden1  

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door 1nP gesloten 
overeenkomsten inzake: 
- medische verrichtingen 
- het leveren van alle (andere) diensten en/of goederen.  

2. Enige afwijking van deze betalingsvoorwaarden is slechts van kracht indien 1nP 
daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf heeft ingestemd. Niet of nog niet 
uitoefenen van een of meerdere op grond van deze betalingsvoorwaarden aan 1nP 
toekomende rechten, leidt niet tot verval van deze rechten.  

3. 1nP is, in gevallen dat daartoe naar haar oordeel duidelijk aanleiding bestaat, te 
allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling 
door de debiteur te verlangen.  

4. De DBC bedragen dan wel Prestatietarieven, voortvloeiende uit de consultatie c.q. 
de behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt2  zijn direct opeisbaar.  

5. Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de notadatum op de rekening van 1nP te 
zijn overgemaakt.  

6. Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voldaan, dan is de cliënt in 
gebreke en is 1nP gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot 
incassomaatregelen.  

7.  1nP zal na een termijn van 45 dagen een betalingsherinnering sturen waarbij 
melding wordt gemaakt dat wanneer een betaling uitblijft, binnen 7 dagen, er 
wettelijke rente en administratiekosten in rekening zullen worden gebracht. Alle 
gerechtelijke en/of buitengerechtelijke en/of administratiekosten komen ten laste van 
de cliënt. De buitengerechtelijke en/of administratiekosten zijn als volgt 
samengesteld: 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een 
minimum van € 40,00. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in 
rekening gebracht indien de cliënt niet binnen 53 dagen na de notadatum heeft 

 

1 De betalingsvoorwaarden van Stichting 1nP te Hellevoetsluis zijn gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24354564 d.d. 13-01-2021. 
2 Hieronder wordt in voorkomende gevallen mede verstaan de wettelijke vertegenwoordiger 

van de cliënt.  



 

 

betaald. Na 70 dagen vindt de overdracht van de vordering aan het incassobureau 
plaats.  

8. 1nP behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor 
behandeling te wijzigen, echter uitsluitend overeenkomstig de geldende prijs-
voorschriften van het NZa of van enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.  

9. Op alle tussen 1nP en de debiteur gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht 
van toepassing.  

10. Ieder beroep op schuldvergelijking wordt uitgesloten.  
11. Indien de debiteur het bedrag van de factuur c.q. de verschuldigdheid van de factuur 

betwist dan dient hij zijn bezwaren binnen 8 dagen na factuurdatum bij 
aangetekende brief mee te delen op straffe van verval van het recht van reclame.  

12.  Debiteur is akkoord met digitale verzending van de nota en betalingsherinneringen.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 2 

 

Tarieven 2021 NZa3 

 

Let op: Tarieven zijn maximum tarieven en kunnen per verzekeraar [>18jaar] 

verschillen. 

 

Prestaties Basis ggz (TB/REG-21622-01) NZa 

Code Omschrijving Prestatie 2021 

180001 Kort € 522,13 

180002 Middel € 885,01 

180003 Intensief € 1.434,96 

180004 Chronisch € 1.380,49 

180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04 

 

DBC's Specialistische ggz (TB/REG-21620-01) NZa 

Code Omschrijving behandelgroep 2021 

007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten € 217,36  

008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten € 405,57  

009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten € 719,21  

162 Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten € 1.271,15  

266 Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten € 2.163,09 

267 Diagnostiek - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten € 3.242,21 

268 Diagnostiek - vanaf 1800 minuten € 5.144,86  

317 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 0 tot en met 99 minuten € 164,11  

318 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 100 tot en met 199 minuten € 347,30  

319 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 200 tot en met 399 minuten € 647,95  

320 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 400 tot en met 799 minuten € 1.247,01  

321 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 800 tot en met 1199 minuten € 2.103,90  

322 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 1200 tot en met 1799 

minuten 

€ 3.085,54  

323 Crisis-dbc buiten budget - vanaf 1800 minuten € 5.579,75  

215 Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten  € 197,11  

216 Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten  € 401,39  

217 Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten  € 735,80  

264 Behandeling kort - vanaf 400 minuten € 1.320,19  

027 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 

minuten 

€ 1.522,33  

169 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 

minuten 

€ 2.838,50  

030 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 

minuten 

€ 5.029,22  

031 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 

minuten 

€ 8.297,56  

 
3 Nza tarieven zijn enkel van toepassing op de zorgverzekeringswet. 



 

 

131 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met 11999 

minuten 

€ 16.799,01  

170 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 

minuten 

€ 29.646,69  

221 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 18000 tot en met 23999 

minuten  

€ 42.505,01  

222 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 24000 minuten € 67.153,50  

033 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.458,54  

172 Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.835,94  

223 Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 5.087,57  

038 Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 9.009,35  

133 Pervasief - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 18.918,15  

173 Pervasief - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 31.481,20  

224 Pervasief - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten € 42.082,97  

225 Pervasief - vanaf 24000 minuten € 55.681,16  

040 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.430,45  

041 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.943,76  

042 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 4.814,54  

135 Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 8.808,30  

175 Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 17.617,39  

226 Overige kindertijd - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 30.534,25  

227 Overige kindertijd - vanaf 18.000 minuten € 48.145,37  

228 Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 

minuten 

€ 1.467,08  

229 Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1799 

minuten 

€ 2.709,52  

048 Delirium dementie en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 

minuten 

€ 4.977,44  

049 Delirium dementie en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 

minuten 

€ 9.388,64  

137 Delirium dementie en overig - vanaf 6000 tot en met 11999 

minuten 

€ 19.308,77  

177 Delirium dementie en overig - vanaf 12000 tot en met 17999 

minuten 

€ 33.157,72  

178 Delirium dementie en overig - vanaf 18000 minuten € 49.736,58 

051 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.427,58  

052 Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.848,20  

053 Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 5.187,16  

054 Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 9.243,30  

139 Alcohol - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 18.075,70  

179 Alcohol - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 31.729,37  

180 Alcohol - vanaf 18000 minuten € 54.227,11  

056 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.486,81  

181 Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.872,40  

059 Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 

minuten 

€ 5.306,58  



 

 

060 Overige aan een middel - vanaf 3000 tot en met 5999 

minuten 

€ 9.091,08  

141 Overige aan een middel - vanaf 6000 tot en met 11999 

minuten 

€ 17.628,33  

182 Overige aan een middel - vanaf 12000 tot en met 17999 

minuten 

€ 31.729,37  

183 Overige aan een middel - vanaf 18000 minuten € 47.456,48  

230 Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.477,13  

184 Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.881,76  

066 Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 5.275,95  

067 Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 9.819,30  

068 Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 19.618,69  

143 Schizofrenie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 35.331,87  

144 Schizofrenie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten € 46.628,70  

185 Schizofrenie - vanaf 24000 tot en met 29999 minuten € 60.624,96  

186 Schizofrenie - vanaf 30000 minuten € 76.583,58  

231 Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.436,41  

232 Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.835,54  

233 Depressie - vanaf 1799 tot en met 2999 minuten € 5.153,09  

234 Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 9.279,01  

235 Depressie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 19.497,88  

146 Depressie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 34.141,51  

187 Depressie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten € 47.278,04  

188 Depressie - vanaf 24000 minuten € 62.924,78  

189 Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.568,88  

236 Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 3.062,36  

190 Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 5.564,32  

087 Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 10.175,11  

148 Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 20.746,65  

191 Bipolair en overig - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 34.491,12  

192 Bipolair en overig - vanaf 18000 minuten € 55.078,20  

237 Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.410,82  

238 Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.782,25  

239 Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 5.052,38  

193 Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 8.934,69  

194 Angst - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 18.246,13  

150 Angst - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 32.975,48  

195 Angst - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten € 43.508,83  

196 Angst - vanaf 24000 minuten € 58.011,78  

242 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.430,74  

203 Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.798,22  

118 Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 5.185,79  

119 Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 9.072,73  

156 Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 17.549,40  

204 Restgroep diagnoses - vanaf 12000 tot en met 17999 

minuten 

€ 30.078,41  



 

 

205 Restgroep diagnoses - vanaf 18000 minuten € 51.369,52  

121 Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.440,65  

206 Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.922,69  

243 Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 5.341,01  

207 Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 9.464,37  

208 Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 19.500,84  

158 Persoonlijkheid - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 33.362,64  

209 Persoonlijkheid - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten € 45.156,22  

244 Persoonlijkheid - vanaf 24000 tot en met 29999 minuten € 58.485,34  

245 Persoonlijkheid - vanaf 30000 minuten € 75.260,36  

246 Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.347,68  

247 Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.598,61  

248 Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 4.977,06  

249 Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 9.042,17  

250 Somatoforme - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 17.942,60  

251 Somatoforme - vanaf 12000 minuten € 36.418,97  

252 Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.393,31  

253 Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.869,43  

254 Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 5.307,13  

255 Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 8.991,71  

256 Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 15.820,52  

257 Eetstoornis - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 28.319,06  

258 Eetstoornis - vanaf 18000 minuten € 47.461,55  

 

Tarief No Show € 75,00 per niet nagekomen afspraak 

Dit bedrag wordt in rekening gebracht als er minder dan 24 uur van te voren wordt 

afgezegd. 

 

Tarief Basis ggz prestatie Umami  ca. € 2.250,00  

Deze Prestatie is bilateraal afgesproken met verzekeraars en is enerzijds bedoeld als 

vervolg op de Basis ggz prestatie ‘Intensief’ en anderzijds ter vervanging van de 

DBC’s in de Specialistische ggz vanaf 800 tot en met 1799 minuten.  

 


