Akte van cessie
Machtiging tot inning bij de zorgverzekeraar
ONDERGETEKENDEN:
1.
European Private Healthcare Clinics b.v., gevestigd te Den Haag, kliniek houdend aan de
Eisenhowerlaan 77f, 2517 KK te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder
nummer 62151517, in het economisch verkeer gebruik makend van de geregistreerde handelsnaam
‘Eisenhower Kliniek’, zijnde een toegelaten instelling ex WTZi (ZBC) en geregistreerd onder AGBcode 22220787, hierna te noemen ‘Eisenhower’.
2.
Naam patient:
[KPERSNAAM]
Geboortedatum:
[KGEBDTM]
Adres:
[KBADRES]
Postcode en plaats:
[KBPOSTC] te [KBPLAATS]
BSNnummer:
[KBSN]
Zorgverzekeraar:
[OVUZOVI] [OVBEDRNAAM]
Relatienummer verzekeraar:
[POLISNR]
Hierna te noemen: ‘Verzekerde’.
Hierna gezamenlijk ook te noemen: ‘Partijen’
IN AANMERKING NEMENDE DAT:
- Verzekerde en Eisenhower partij zijn bij een behandelingsovereenkomst, hierna te noemen
de ‘Behandelingsovereenkomst’, op grond waarvan verzekerde medische diensten heeft
afgenomen of nog zal afnemen van Eisenhower.
- Verzekerde uit hoofde van de Behandelingsovereenkomst aan Eisenhower een vergoeding
verschuldigd is of zal zijn, welke vergoeding afhankelijk is van de omvang van de
dienstverlening die door Verzekerde is afgenomen of zal worden afgenomen bij Eisenhower.
Al hetgeen Verzekerde te eniger tijd verschuldigd zal zijn aan Eisenhower uit hoofde van de
Behandelingsovereenkomst wordt hierna genoemd de ‘Behandelvergoeding’.
- Verzekerde heeft met hierboven genoemde zorgverzekeraar een zorgverzekering afgesloten,
op grond waarvan Verzekerde een vordering heeft op de verzekeraar, bestaande uit een
aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie van de in het kader van de
Behandelvergoeding te maken kosten, hierna genoemd de ‘Vordering’.
- Partijen spreken af dat verzekerde de Vordering overeenkomstig artikel 3:84 jo. 3:94 BW
overdraagt aan Eisenhower.

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 – Cessie
1.1
Verzekerde draagt hierbij de Vordering over aan Eisenhower, gelijk Eisenhower hierbij de
Vordering van de verzekerde verkrijgt.
1.2
De koopprijs van de Vordering bedraagt een bedrag gelijk aan de Vordering en zal door
Eisenhower aan verzekerde worden voldaan door middel van verrekening van de door
Verzekerde verschuldigde Behandelvergoeding met de Vordering.
1.3
Indien en voor zover de Behandelvergoeding de Vordering overschrijdt, zal Verzekerde een
aanvullende nota van Eisenhower ontvangen ter hoogte van het verschil tussen
Behandelvergoeding en Vordering. Verzekerde zal deze nota binnen 14 dagen voldoen aan
Eisenhower.
1.4
Indien Verzekerde een restitutiepolis heeft en de behandeling is aangevangen op of na 1
januari 2019 garandeert Eisenhower dat er geen aanvullende kosten zullen zijn voor
verzekerde. Een aanvullende nota zoals in artikel 1.3 beschreven zal dan ook niet verzonden
worden. Het jaarlijkse eigen risico van Verzekerde is van deze garantie uitgezonderd (zie ook
artikel 2).
Artikel 2 – Eigen risico
2.1
Verzekerde heeft een eigen risico zoals bepaald in de Zorgverzekeringswet welke zal worden
verrekend door de Zorgverzekeraar op basis van de declaraties door verzekerde. Het eigen
risico is en blijft een verrekening tussen Zorgverzekeraar en verzekerde. Het eigen risico kan
door de Zorgverzekeraar in mindering gebracht worden op de Vordering, maar het eigen
risico maakt geen onderdeel uit van de vordering.
2.2
Eisenhower zal de eventuele aftrek van het eigen risico dat door de Zorgverzekeraar
verrekend is met de declaratie van Eisenhower, declareren aan Verzekerde. Verzekerde zal de
declaratie van het verrekende eigen risico binnen 14 dagen voldoen aan Eisenhower.
Artikel 3 – Verklaringen Verzekerde en machtiging
3.1
Verzekerde verklaart en staat er jegens Eisenhower voor in dat de Vordering hem toebehoort,
onbezwaard is, vrij is van enige aanspraken van derden en dat hij volledig bevoegd is de
Vordering aan Eisenhower over te dragen.
3.2
Indien en voor zover de Vordering om welke reden dan ook niet door de Verzekerde kan
worden overgedragen aan Eisenhower, machtigt Verzekerde Eisenhower hierbij
onherroepelijk tot inning bij de Zorgverzekeraar van al hetgeen de Zorgverzekeraar te eniger
tijd aan Verzekerde verschuldigd zal zijn uit hoofde van de Zorgverzekering ter zake de
Behandelingsovereenkomst.

Artikel 4 – Toepasselijk recht
4.1
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar
aanleiding van deze akte of van overeenkomsten of akten die daarvan het gevolg zijn, zullen
in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
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