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ALGEMENE VOORWAARDEN 2018 - DE ZOETE APPEL 

 
De Zoete Appel is een praktijk voor voedingsvoorlichting en dieetadvisering en biedt begeleiding bij het 
veranderen van uw leefstijl. De praktijk is gevestigd in Amsterdam, Diemen en Duivendrecht op diverse 

locaties. De adressen van de locaties vindt u op onze website www.dezoeteappel.nl. 
 

DIEETADVIES IN DE BASISVERZEKERING 
Bijna alle zorg uit de basisverzekering wordt eerst verrekend met het eigen risico. Dit geldt voor alle zorg 
samen. Dieetadvisering valt daar ook onder. Jaarlijks heeft u recht op 3 uren dieetadvisering. In 2017 
bedraagt het verplichte eigen risico € 385,--. Heeft u uw eigen risico al betaald dan is onze begeleiding 

gratis.  

Voor kinderen en jongeren  tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De begeleiding is gratis. 
 
DIEETADVIES IN HET AANVULLENDE PAKKET 
Uitbreiding van het aantal uren dieetadvisering is opgenomen in de aanvullende verzekering. Kijk in uw 
polis of u hiervoor verzekerd bent en tot welk maximum bedrag u een vergoeding voor ons advies kunt 
ontvangen. Op de website https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx 

krijgt u een overzicht van alle vergoedingen. De Zoete Appel heeft met alle zorgverzekeraars een 
contract.  
 
UW DIEETADVIES WORDT VERGOED VIA DE KETENZORG 
Verwijst uw huisarts u naar de diëtist voor dieetadvies bij Diabetes Mellitus (suikerziekte), COPD of CVRM 
dan is het mogelijk dat u hiervoor geen kosten hoeft te betalen. De begeleiding wordt bekostigd uit de 
zogenoemde ketenzorg/DBC. U ontvangt niet altijd een verwijsbrief van uw huisarts. De verwijzing wordt 

dan verzorgd via de computer. 
  
MET VERWIJSBRIEF VAN HUISARTS OF SPECIALIST 
De diëtist werkt bij voorkeur op verwijzing van de huisarts, medisch specialist, consultatiebureau arts, 
bedrijfsarts of schoolarts. De verwijsbrief mag NIET ouder zijn dan 3 maanden.  
 

ZONDER VERWIJSBRIEF 
De diëtist is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u niet altijd een verwijsbrief nodig heeft om door ons 
begeleid te worden. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld via de fysiotherapeut of de verloskundige 

verwezen te worden naar de diëtist. De diëtist besluit na het stellen van enkele vragen of een verwijsbrief 
nodig is. De kosten voor dit gesprek worden niet door alle zorgverzekeraars vergoed. 
 
DIRECTE EN INDIRECTE TIJD 

De adviesgesprekken (persoonlijk, telefonisch of via mail) tussen u en de diëtist noemen we directe tijd. 
Het maken van een rapportage, het berekenen van uw voeding, het opstellen van een dieet, en andere 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding noemen we indirecte tijd. Ook de 
indirecte tijd brengen wij in rekening als onderdeel van uw begeleiding. 
 
IDENTITEITSBEWIJS 
Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee naar uw eerste afspraak bij de diëtist. 

Let op, dit geldt óók voor kinderen. 
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AFSPRAKEN MAKEN 

Een afspraak met een diëtist van De Zoete Appel kunt u maken door te bellen met ons telefoonnummer 

020-7371688, mailen naar info@dezoeteappel.nl of via onze website www.dezoeteappel.nl.  
 
TARIEVEN 2018 
De opbouw van onze dieetadvisering is als volgt: 
Eerste consult  75 minuten, inclusief indirecte tijd.  

 Gespreksduur is 60 minuten. 
Tweede consult  45 minuten, inclusief indirecte tijd 
 Gespreksduur is 30 minuten 
Vervolg consulten  15 of 30 minuten, in overleg 
Email/telefonische consulten 15 minuten 
Berekenen voeding en opstellen dieetlijst 30 minuten 
Huisbezoek Tarief zorgverzekering 

De vergoedingen zijn volgens de tarieven van uw zorgverzekering. 
 
Wilt u de kosten niet ten laste van uw eigen risico laten brengen, dan betaalt u: 
Eerste consult 75 minuten € 75,00 

Tweede consult 45 minuten € 45,00 
Vervolg consulten 15 – 30 minuten € 15,00 - € 30,00 
Email/telefonische consulten € 15,00 

Berekenen voeding en opstellen dieetlijst € 30,00 
Extra kosten huisbezoek € 20,00 
 
NIET NAKOMEN VAN DE AFSPRAAK 
Als u de afspraak niet kunt nakomen, belt u dan zo spoedig mogelijk op om deze afspraak af te zeggen 
en een nieuwe afspraak te maken. DE AFSPRAAK ZEGT U AF 24 UUR VOORDAT U OP DE AFSPRAAK 

WORDT VERWACHT. Heeft u op maandag een afspraak, dan belt of mailt u uiterlijk vrijdag uw afspraak 
af. U kunt bellen naar 020-7371688 of mailen naar info@dezoeteappel.nl 
Vergeet u de afspraak af te zeggen of belt u te laat af, dan ontvangt u van ons een rekening voor de tijd 
die wij voor u hadden gereserveerd. De kosten zijn de tariefkosten. 
 
BETALING 
Wanneer u een rekening heeft ontvangen dan verwachten wij uw betaling binnen een termijn van 14 

dagen. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn zenden wij u een betalingsherinnering. Bij de 2e   
betalingsherinnering brengen wij u € 5,-- aan administratiekosten in rekening. Hebt u dan nog niet 
betaald dan zien wij ons genoodzaakt een Gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Conform de wet 
Incassokosten brengen wij de incassokosten bij u in rekening. 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
Het advies van de diëtist heeft als doel uw gezondheid te verbeteren. Het advies is resultaat gericht maar 

garandeert niet dat uw gezondheid verbetert. Hiervoor zijn vaak meerdere factoren nodig. Schade of 
letsel die in verband worden gebracht met de adviezen die de diëtist heeft verstrekt, vallen onder uw 
eigen verantwoordelijkheid, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van de 
diëtist. 
 
KLACHTEN

Mocht er een klacht zijn, en komt u er met de diëtist niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachten- en 
geschillenregeling Paramedici. Deze wordt uitgevoerd door het Klachtenloket Paramedici (KLP). Hiervoor 
is er een website www.klachtenloketparamedici.nl en een loket waar u terecht kunnen met vragen (030-

3100929 tussen 09.00 – 12.30 uur / info@klachtenloketparamedici.nl). 
 
PRIVACY 
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor een zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens. Wij 
handelen conform deze wet/verordening. In het Privacy Statement, dat u kunt vinden op onze website 
www.dezoeteappel.nl, leggen wij uit waarom en op welke manier wij persoonsgegevens verwerken. U 
kunt ook altijd een geprint exemplaar van het Privacy Statement bij ons aanvragen.  
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