
  

Statenkliniek  
Polikliniek Dermatologie 
Frankenslag 357 
NL-2582 HP Den Haag 

T: +31 70 322 09 20 
F: +31 70 322 0921 
M: info@statenkliniek.nl 
W: statenkliniek.nl  

KvK 55107192 
IBAN NL58 ABNA 0616 7619 88 
BIC ABNANL2A 

 

 

Behandelovereenkomst 
Statenkliniek is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegelaten instelling voor 

medisch specialistische zorg en voldoet aan alle door de overheid gestelde kwaliteitseisen.   

Vanaf 2016 brengen wij de passantenprijs direct bij u in rekening. Nadat u een factuur voor de geleverde 

zorg thuisgestuurd krijgt, dient u deze zelf aan Statenkliniek te voldoen. Controleer daarom voorafgaand 

aan de behandeling hoeveel vergoed wordt. Over de hoogte van de vergoeding kunt u informatie verkrijgen 

bij uw zorgverzekeraar. Het is namelijk mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen voor uw 

behandeling. Dit betreft niet het wettelijk eigen risico.   

Wij rekenen de gemiddelde prijzen voor de behandeling zoals deze door ziekenhuizen en andere 

instellingen in Nederland gehanteerd worden. Een overzicht van deze passantentarieven en meer 

informatie kunt u op onze website vinden: https://statenkliniek.nl/nl/costs/. Gewoon handelen wij de 

facturen binnen onze eigen boekhouding af. Wij wijzen u erop dat bij niet betalen van de factuur de 

gegevens aan een deurwaarderskantoor worden verstrekt. Het ontslaat u niet van de betalingsverplichting. 

Indien u de factuur opstuurt naar uw Nederlandse zorgverzekeraar bent u verplicht een verwijsbrief van uw 

huisarts te hebben.  

Graag informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Uw privacy en uw persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goed zorg aan u te kunnen verlenen. Het 

verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Door uzelf in onze 

praktijk te laten behandelen, stemt u in met de verwerking en opslag van uw gegevens. 

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om: 

 Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken wij zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen. 

 Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. 

Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u. 

 Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de wet op 

de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  

 U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons daarvoor alstublieft een 

schriftelijk verzoek.  

 Als u vindt dat onze opgeslagen gegevens niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw 

gegevens aan te passen.  

 U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen en u kunt uw toestemming tot onze 

verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wanneer u dit besluit kunnen wij (mogelijk) niet 

langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Om 

deze reden slaan wij dan uw gegevens op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor 

de normale gebruiker.  

 U kunt bij ons schriftelijk bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw 

persoonsgegevens verwerken. 

 U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens. 

 Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden 

ons hierbij aan het bewaartermijn van de WGBO. 
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 Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij van derden 

ontvangen.  

 Alle details kunt u in onze privacyverklaring terugvinden: https://statenkliniek.nl/nl/privacy/ .  

U heeft de keuze of wij facturen, communicatie, uitslagen en recepten met e-mail kunnen uitwisselen of 

niet. Kruis a.u.b een van de mogelijkheden aan: 

[   ] Ja, gebruik deze e-mail: _________________________________________________________ 

[   ] Nee, e-mail niet gebruiken. 

Middels bovenstaande hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. Wij vinden het belangrijk dat u 

bovenstaande goed hebt begrepen. Mocht u nog vragen hebben over de spelregels, of anderszins vragen, 

neemt u dan gerust contact met ons op.  

Als alles u duidelijk is, verzoeken wij u de bovengenoemde voorwaarden te accepteren en deze brief voor 

akkoord te ondertekenen.  

Aldus getekend op ______________ te Den Haag 

 

   

  

PD Dr. med. M. Placzek        Naam en handtekening patiënt 

directeur en dermatoloog Statenkliniek 

BIG nummer 29066418901 
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