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Algemene voorwaarden Antoni van Leeuwenhoek 

Stichting Het Nederlands Kanker Instituut — Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, gevestigd te 

Amsterdam 

Artikel 1 - Toepasselijkheid, overeenkomst 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst inzake 

ziekenhuisopname, verpleging, dagbehandeling, poliklinische behandeling en/of onderzoek en 

alle andere overeenkomsten tussen stichting Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van 

Leeuwenhoek Ziekenhuis (hierna te noemen: Antoni van Leeuwenhoek) en een patiënt of 

diens wettelijke vertegenwoordiger, alsmede op alle overige overeenkomsten tot het leveren 

van diensten en/of goederen, waarbij het Antoni van Leeuwenhoek partij is en waarop het 

deze Algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

2. De overeenkomst tussen het Antoni van Leeuwenhoek en een patiënt komt tot stand doordat 

de patiënt zich aanmeldt voor opname en/of behandeling en/of onderzoek en deze 

aanmelding door het Antoni van Leeuwenhoek wordt aanvaard. 

De overeenkomst tussen het Antoni van Leeuwenhoek en een andere wederpartij dan een 

patiënt is eerst bindend indien deze schriftelijk of elektronisch tot stand is gekomen. 

Het bepaalde in dit lid is van overeenkomstige toepassing op wijzigingen en/of aanvullingen 

van de overeenkomst. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het Antoni van 

Leeuwenhoek daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd. 

Artikel 2 — Betaling 

1. Het Antoni van Leeuwenhoek stuurt de wederpartij een factuur voor behandeling of een 

gedeelte daarvan dan wel voor levering van een goed of dienst. Betaling dient te geschieden 

binnen 14 dagen na factuurdatum; hetzij door overschrijving of storting op het vermelde 

bankrekeningnummer; hetzij door betaling aan de kas van het ziekenhuis. 

Indien de wederpartij aantoont de factuur later dan 5 dagen na de factuurdatum ontvangen te 

hebben, wordt de betalingstermijn verlengd met het aantal dagen dat de factuur aantoonbaar 

later is ontvangen dan de factuurdatum. 

2. Het Antoni van Leeuwenhoek is op elk moment dat daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat 

gerechtigd om van de wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling te 

verlangen voor de geschatte kosten van de (verder) aan wederpartij te verlenen behandeling, 

onderzoek of andere vormen van dienstverlening resp. leveren van goederen. Het achterwege 

blijven van vooruitbetaling of zekerheidstelling geven het ziekenhuis niet de bevoegdheid tot 

het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg aan patiënten. 

3. Tenzij de wederpartij zich terecht op een opschortingsrecht beroept, heeft het overschrijden 

van de betalingstermijn tot gevolg dat de wederpartij van rechtswege zonder enige 

voorafgaande ingebrekestelling in verzuim is en vanaf dat moment de wettelijke rente is 

verschuldigd over het bedrag dat het Antoni van Leeuwenhoek rechtsgeldig van de 

wederpartij te vorderen heeft. De rente wordt maandelijks over het te vorderen bedrag in 
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rekening gebracht (een deel van de maand wordt hierbij aangemerkt als een volle maand). De 

basis voor de berekening is de geldende wettelijke rente. 

4. Voorts komen alle door het Antoni van Leeuwenhoek te maken c.q. gemaakte kosten van 

invordering, van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de 

wederpartij. 

buitengerechtelijk indien het Antoni van Leeuwenhoek voor de invordering derden inschakelt: 

De in redelijkheid te maken c.q. gemaakte kosten welke worden gefixeerd op het incassotarief 

van advocaten. 

Gerechtelijke 

Bij gerechtelijke interventie komen, na het in kracht van gewijsde gaan van een rechterlijke 

uitspraak waarbij afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, alle 

redelijkerwijs te maken c.q. gemaakte kosten voor rekening van de afnemer. 

Voor zover het ziekenhuis gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de 

invorderingskosten, worden de invorderingskosten hiermee verhoogd. 

5. Bij achterstand in betaling door de wederpartij zijn, ondanks enig andersluidend beding, door 

de enkele sommatie tot de algehele betaling van het Antoni van Leeuwenhoek, ook alle 

overige door de wederpartij aan het Antoni van Leeuwenhoek verschuldigde bedragen ineens 

opeisbaar. 

Artikel 3 — Tarieven 

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft het recht om zonder nadere kennisgeving, de tarieven voor 

opname, verpleging, behandeling en/of onderzoek te wijzigen, één en ander binnen de geldende 

prijsvoorschriften NZa of van enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. 

Artikel 4 — Opleidingen 

1. Voor overeenkomsten aangaande opleidingsactiviteiten, waaronder deelname aan 

opleidingen, symposia, seminars of nascholingsbijeenkomsten geldt een bedenktermijn. Deze 

bedenktermijn houdt in dat de wederpartij binnen een termijn van twee weken na inschrijving 

die inschrijving kosteloos kan annuleren. Annulering dient per email plaats te vinden via het 

door het Antoni van Leeuwenhoek opgegeven emailadres. Indien in geval van tijdige 

annulering al inschrijvingskosten zijn betaald, dan wordt dit bedrag door het Antoni van 

Leeuwenhoek binnen twee weken terugbetaald. 

2. Het copyright op het in het kader van de opleidingsactiviteit verstrekte materiaal berust bij het 

Antoni van Leeuwenhoek. 

3. Eventuele klachten worden afgehandeld conform de Klachtenprocedure Opleidingen Antoni 

van Leeuwenhoek. 
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Artikel 5 — Geheimhouding 

Het Antoni van Leeuwenhoek en de wederpartij nemen strikte vertrouwelijkheid in acht over informatie 

die bij de uitvoering van de overeenkomst bekend wordt dan wel wordt uitgewisseld, alsmede over al 

hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van een van 

hen zou schaden. In de overeenkomst kunnen hierover nadere afspraken worden gemaakt. 

Artikel 6 - Geschillen en toepasselijk recht 

1. Op alle tussen het Antoni van Leeuwenhoek en wederpartij gesloten overeenkomsten is het 

Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen, van welke aard dan ook, worden in eerste aanleg berecht door de Rechtbank 

te Amsterdam. 

Vastgesteld te Amsterdam d.d. 20 oktober 2017 

drs. M. van der Meer 

lid Raad van Bestuur Antoni van Leeuwenhoek, 

Directeur bedrijfsvoering en organisatie 
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