
Wij hebben het verzenden en innen 
van onze declaraties uitbesteed aan 

Netpoint Factoring B.V.

Informatie voor de patiënt

We have outsourced our invoices by 
Netpoint Factoring B.V.

Patient information leafl et

EN



Geachte heer/mevrouw,

Uw zorgverlener heeft zijn administratie aan Netpoint Factoring B.V. uitbesteed.  
Dit betekent dat u uw declaraties via Netpoint krijgt toegezonden.

Voor de behandelingen ontvangt u van ons een gespecificeerde declaratie. Waar 
mogelijk gaan wij uw declaratie(s) eerst rechtstreeks indienen bij de (zorg)verzekeraar 
die bij uw zorgverlener bekend is. Wanneer uw verzekeraar direct aan ons uitkeert, 
ontvangt u van ons een declaratie voor het onverzekerde gedeelte (eigen bijdrage). 
Wordt alles vergoed, dan ontvangt u geen declaratie van Netpoint, maar een melding/
afrekening van uw verzekeraar.

Rekeninghoudend met de op de gespecificeerde declaratie vermelde betalingstermijn, 
dient u het declaratiebedrag, met vermelding van het declaratienummer, over 
te maken naar Stichting Derdengelden Netpoint Factoring B.V. Indien u gebruik 
maakt van online bankieren, adviseren wij u de gegevens van de zorgverlener in uw 
“adresboek” aan te passen. Het rekeningnummer treft u aan op de declaratie.

Voor bijzondere vragen kunt u onze medewerkers op werkdagen van 8:30 tot 17:00 
bereiken via telefoonnummer 0416-541509.

Met vriendelijke groet,
Netpoint Factoring B.V.

Wij kunnen uw declaratieverkeer digitaal laten verlopen. Zodra uw e-mailadres 
bij uw zorgverlener bekend is, ontvangt u per e-mail een notificatie dat er een 
nieuwe declaratie klaar staat. Deze notificatie ontvangt u vanuit
no-reply@netpointfactoring.nl
Wij hebben een speciale website voor u: www.uwdeclaraties.nl 
Hier kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht met vragen over uw 
ontvangen declaraties. Tevens kunt u hier een (historisch) overzicht van uw 
declaraties vinden dan wel uw betaling via iDEAL verzorgen. Op deze website 
vindt u ook meer informatie over Netpoint Factoring, de antwoorden op de 
meest gestelde vragen, én de Netpoint Factoring Betalingsvoorwaarden.

Op een aantal manieren kunnen wij u met de verwerking van uw declaraties 
behulpzaam zijn:

Postbus 266 – 5170 AG KAATSHEUVEL                    www.uwdeclaraties.nl

Dear Sir / Madam,

Your healthcare provider has asked Netpoint Factoring B.V. to send their invoices so they 
can provide you with the best service.

After your treatment, Netpoint Factoring will submit your specified invoices directly to your 
healthcare insurance. For the uninsured amount Netpoint Factoring B.V. will send you an 
invoice (depending on the policy conditions of your healthcare insurance).

You can easily pay the specified invoice by transferring the amount to our bank account 
NL35ABNA0554027070 on behalf of Stichting Derdengelden Netpoint Factoring B.V.  
using the invoice number as reference. Please respect our terms of payment. If you use 
online banking, we advise you to adjust the payment details in your “address book”. 

If you have any questions, please contact us by e-mail reactie@netpointfactoring.nl and/or 
by phone +31 (0) 416-541509 on workdays from 8:30 till 17:00.

Kind regards,

Netpoint Factoring B.V. 

There are several ways in which we can send your invoices:
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If your healthcare provider is familiar with your e-mailaddress, you will receive your 
payment notification by e-mail. 
You can receive your invoice by post. We respect the environment and we hope you 
do as well. Therefor we prefer sending our notifications by e-mail. If you prefer recei-
ving a payment notification by e-mail, please contact your healthcare provider. 
Through our highly secured online portal: www.uwdeclaraties.nl you have access to 
all your specified invoices. On this website you can download your invoice history, you 
can ask questions or you can make an IDEAL payment 24 hours a day, 7 days a week.
You will also find information about Netpoint Factoring and answers to the frequently 
asked questions. 
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