
Uw zorgverstrekker heeft het 

verzenden en innen van uw 

rekeningen uitbesteed aan 

Netpoint Factoring B.V. 

Belangrijke informatie voor u



Beste lezer,

Uw zorgverstrekker heeft de administratie uitbesteed aan Netpoint Factoring B.V.. Dat betekent dat uw rekeningen 

vanuit Netpoint Factoring worden verstuurd! 

U ontvangt van ons een rekening met daarop alle gegevens. Waar mogelijk dienen wij uw rekening rechtstreeks 

in bij uw (zorg)verzekeraar die bij uw zorgverstrekker bekend is. Indien er een restbedrag is dat niet verzekerd 

is ontvangt u daar van ons een rekening van. Wordt alles voor u vergoed, dan ontvangt u geen rekening van 

Netpoint, maar een melding/afrekening van uw (zorg)verzekeraar. 

Wij verzoeken u het te betalen bedrag, met vermelding van het declaratienummer over te maken naar 

bankrekeningnummer NL35 ABNA 0554027070 t.n.v. Derdengelden Netpoint Factoring te Kaatsheuvel. Let u 

hierbij op de rekening vermelde betaaltermijn. Indien u online bankiert adviseren wij u om de gegevens van uw 

zorgverstrekker in uw ‘adresboek’ aan te passen.

Wij kunnen u op een aantal manieren helpen bij het verwerken/betalen van uw rekening. Al het contact omtrent 

uw rekeningen kunnen wij namelijk via e-mail laten verlopen. 

■  Indien het e-mailadres waarop u de rekeningen wilt ontvangen bekend is bij uw zorgverstrekker krijgt 

 u digitaal toegang tot uw rekeningen via een bericht in uw mailbox. 

■ Wij hebben voor het inzien, betalen en opvragen van uw rekeningen een veilige en gebruiksvriendelijke  

 website ontwikkelt: www.uwdeclaraties.nl 

 Hier kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht voor alles dat met uw rekeningen te maken heeft. 

 Ook kunt u een (historisch) overzicht opvragen van al uw rekeningen en deze eenvoudig betalen met  

 iDeal. Daarnaast vindt u meer informatie over Netpoint Factoring, onze manier van werken en de 

 meestgestelde vragen. 

■ Voor uwdeclaraties.nl hebben wij ook een app ontwikkeld. U kunt met uw account op uwdeclaraties.nl  

 uw gegevens koppelen aan de app. Zo kunt u ook gebruik maken van de beveiligingsopties van uw 

 eigen toestel. De uwdeclaraties app kunt u downloaden via de App Store of Google Play.

Indien u specifieke vragen heeft kunt u onze vriendelijke medewerkers bereiken op werkdagen van 

8:30 tot 17:00 uur via 0416-541509 (lokaal tarief).

Met hartelijke groet, 

Netpoint Factoring B.V.

Postbus  266  –  5170 AG KAATSHEUVEL   |    ABNAMRO  NL35ABNA0554027070


