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Onze ervaren servicedesks staan
voor u en uw cliënten klaar...

… en zo kunt u zich focussen op het
leveren van zorg aan uw cliëntEN

Bij ons staat uw cliënt centraal.
We incasseren altijd op sociaal
verantwoorde wijze bij uw cliënten.

rreekkeenniinngg

We hebben een goed uitgedacht
incassoproces voor uw cliënt
om de rekening op tijd te betalen

In het klantportaal
heeft u realtime inzicht
in uw omzetcijfers en
ingediende declaraties

Via uw klantexpert team
heeft u altijd een

persoonlijk aanspreekpunt
voor al uw vragen

Onze zorgconsumentendesk
staat 24/7 klaar VIA
TELEFOON EN CHAT voor
vragen van uw cliënten

Infomedics staat bekend om het
afhandelen van zorgdeclaraties en

wordt door HAAR KLANTEN al jaren
gezien als EEN betrouwbare partij

Schakel infomedics IN
voor een gestroomlijnd
facturatieproces en een
lager debiteurenrisico

Lukt dat toch niet? Dan bieden
we de mogelijkheid tot een

uitgestelde betaling of een
kosteloze betalingsregeling.
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Eenvoudig declareren. Wij
versturen rekeningen per mail
of per post naar uw cliënten.

Laat u Ontzorgen door infomedics

Samen de
focus op zorg
Wij staan áltijd voor u klaar!
De komst van het zorgprestatiemodel in januari 2022 heeft
voor veel veranderingen binnen de GGZ gezorgd, en wellicht
ook voor u. Met Infomedics kiest u voor zekerheid in tijden
van verandering. Door onze jarenlange ervaring in de zorg
kunnen wij u met meer ontzorgen dan enkel een
gestroomlijnd facturatieproces.

• Altijd de juiste rekeningen verstuurd
• Ervaren zorgconsumentendesk
• Geen vragen meer over rekeningen
• Direct inzicht in uw omzetcijfers

• Inclusief uitbesteden incassotraject
• Geen of lager debiteurenrisico
• Minimale tijd kwijt aan administratie
• Focus op de zorg van uw cliënt

Voordelen Infomedics
• Persoonlijk klantexpertteam voor uw vragen
• 24/7 bereikbaar voor uw cliënten
• Direct inzicht in uw omzetcijfers
• Uitbetaling op een vast moment

• Uitbesteden van incassotraject
• Geen of lager debiteurenrisico
• Minder tijd kwijt aan uw administratie
• Focus op de zorg van uw cliënt

Voor veRzekerdeongecontracteerde zorg
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Het zorgprestatiemodel heeft
geleid tot meer administratieve

handelingen en meer rekeningen...

… Véél meer
rekeningen!
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