Stichting Avisina
AKTE VAN CESSIE – MACHTIGING TOT INNING BIJ DE ZORGVERZEKERAAR
ONDERGETEKENDEN:
1. STICHTING Avisina, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1053 PX Amsterdam,
Borgerstraat 118, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam
onder KvK nummer 55827187, deze stichting hierna te noemen (Avisina).
2.
Naam patiënt: ............................................................................ heer / mevrouw
Adres: ..........................................................................................
Postcode en plaats: .....................................................................
BSN‐nummer: ..............................................................................
Zorgverzekeraar: .........................................................................
Relatienummer verzekeraar: ......................................................
Indien van toepassing de rechtsgeldige vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd):
Naam patiënt: ............................................................................ heer / mevrouw
Adres: ..........................................................................................
Postcode en plaats: .....................................................................
BSN‐nummer: ..............................................................................
Zorgverzekeraar: .........................................................................
Relatienummer verzekeraar: ......................................................
Hierna te noemen: “verzekerde”
Hierna gezamenlijk ook te noemen: “Partijen”
NEMEN IN AANMERKING DAT:
a. Verzekerde en Avisina partij zijn bij een behandelingsovereenkomst op grond waarvan verzekerde
behandelingen/diensten zal afnemen van Avisina. Het betreft diagnoses en de behandelingen die vallen
onder de verzekerde zorg (verder te noemen de “behandelingsovereenkomst”);
b. Verzekerde uit hoofde van de Behandelingsovereenkomst aan Avisina een vergoeding verschuldigd zal
zijn, welke vergoeding afhankelijk zal zijn van de omvang/mate van de dienstverlening die door de

verzekerde is afgenomen bij Avisina(al hetgeen Verzekerde te eniger tijd verschuldigd zal zijn aan Avisina
uit hoofde van de Behandelingsovereenkomst wordt hierna genoemd de “Behandelvergoeding”);
c. Verzekerde heeft met de zorgverzekeraar een zorgverzekering afgesloten, op grond waarvan alle op enig
moment door verzekerde bij Avisina op grond van de Behandelingsovereenkomst afgenomen diensten aan
verzekerde en/of verzekeringsnemer zullen worden vergoed met aftrek van het wettelijk eigen risico;
d. Verzekerde zal op grond van zijn Zorgverzekering ter zake van de Behandelingsoverkomst met Avisina
een vorderingsrecht hebben op de Zorgverzekeraar, (hierna genoemd de “Vordering”)
e. Partijen spreken af dat verzekerde de Vordering overeenkomstig artikel 3:84 jo. 3:94 BW overdraagt aan
Avisina.
f. Door deze overdracht zal de verzekerde geen declaratie ontvangen van Avisina voor de
Behandelingsovereenkomst
g. Een behandeling die buiten de polisvoorwaarden valt (onverzekerde zorg), wel aan de verzekerde kan
worden gedeclareerd. Indien dit het geval is, zal de verzekerde nadrukkelijk vooraf worden geïnformeerd
en zullen partijen daartoe een aparte behandelingsovereenkomst overeenkomen.
ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 – Cessie
1.1 Verzekerde draagt hierbij de Vordering over aan Avisina, gelijk Avisina hierbij de Vordering van de
verzekerde verkrijgt.
1.2 De koopprijs van de Vordering bedraagt een bedrag gelijk aan de Vordering en zal door Avisina aan
verzekerde worden voldaan door middel van verrekening van de door verzekerde verschuldigde
behandelvergoeding met de Vordering.
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 Avisina zal de eventuele aftrek van het eigen risico dat door de Zorgverzekeraar verrekend is met de
declaratie van Avisina, declareren aan de verzekerde. De verzekerde zal de declaratie van het verrekende
eigen risico binnen 14 dagen voldoen aan Avisina.
Artikel 3 – Verklaringen Verzekerde en machtiging
3.1 Verzekerde verklaart en staat er jegens Avisina 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 Avisina over te
dragen.

3.2 Indien en voor zover de Vordering om welke reden dan ook niet door de verzekerde kan worden
overgedragen aan Avisina, machtigt verzekerde Avisina 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 Behandelingsovereenkomsten.
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.
Aldus overeengekomen en ondertekend te

plaats:………………………………………

datum: ………………………………………

Naam en handtekening
Verzekerde/verzekeringsnemer

Stichting Avisina vertegenwoordigd door dr. N.Naderi

