
 

Wij gaan het incasseren van de rekeningen Anders doen 

 
Na een jarenlange samenwerking met Fa-med gaan wij vanaf 1 januari 2021 onze facturen 
versturen via Anders medical factoring. 
 
Wij hebben hiertoe besloten omdat Fa-med werd overgenomen door Infomedics en daardoor 
de voorwaarden ook enigszins veranderden.  
Na afweging van de plus- en minpunten menen wij u een betere service te kunnen 
aanbieden via Anders medical factoring. Zo kunnen wij ons nog steeds bezighouden met 
datgene waar wij goed in zijn: tandheelkunde, en wordt ons notatraject ontzorgd door 
Anders.  
 
Wat maakt Anders Medical Factoring echt anders? 
Wie kan dat beter vertellen dan de initiatiefnemer en directeur, Ruud Lamers: 
 
“Toen mij in 2015 werd gevraagd om na te denken over het opzetten van een nieuw bedrijf in 
factoring voor de medische wereld, wist ik een ding meteen zeker: dit wil ik alleen als we 
belangrijke zaken structureel anders doen! Daarmee was meteen de naam geboren: Anders 
Medical Factoring. Wij staan voor een andere aanpak, een andere uitstraling, een andere 
visie, ander beleid. Dit alles onder het motto: vriendelijk en vooruitstrevend. 
 
Het beste van twee werelden 
Het beste bieden voor zorgverleners en hun patiënten. Dat is ons uitgangspunt in alles wat 
we doen. 
 
Wij kiezen bewust voor een andere insteek waarbij we daadwerkelijk een verlengstuk van de 
mondzorgpraktijk zijn. De manier waarop wij onze klant ondersteunen is door serieus oog te 
hebben voor diens klant: de patiënt. Onze filosofie is: als de patiënt tevreden is, is de 
zorgverlener dat ook. 

De voordelen voor u als patiënt: 
 Overzichtelijke patiëntenwebsite: mijnAndersnota.nl; 
 Uitgebreid betalingstraject, met minder hoge incassokosten; 
 Facturen per e-mail;  desgewenst kan u nog steeds de facturen via de post ontvangen

 Rechtstreekse declaraties aan uw zorgverzekering (u ontvangt alleen een nota voor wat u 
niet vergoed krijgt);  mocht u dit niet willen dan kunnen wij u de nota rechtstreeks laten toesturen

 Indien nodig een kosteloze betalingsregeling en uitstel van betaling; 
 Gratis kopie factuur; 
 Speciale patiëntenlijn; 
 Vriendelijke en correcte behandeling. 

 
Om optimaal gebruik te maken van alle mogelijkheden hebben wij uw e-mail adres en uw 
mobiele telefoonnummer nodig. U kunt dan door middel van een SMS-code uw digitale 
nota openen. 
Zorgt u ervoor dat u uw gegevens bij ons actueel houdt? Dan kunnen wij zorgen voor een 
goede afhandeling van uw nota. 
 

Geeft u het aan wanneer u géén gebruik wilt maken van rechtstreekse declaratie via uw 

zorgverzekeraar? 

En ook ontvangen wij graag een bericht wanneer u de nota per post wilt blijven ontvangen. 

U kunt daarvoor antwoorden op deze e-mail. 

 

Zonder tegenbericht gaan wij uw rekening vanaf 1 januari 2021 via de e-mail versturen nadat wij 

het verzekerde deel bij uw zorgverzekering hebben gedeclareerd. 

Uw reactie is niet nodig als wij mogen declareren bij uw zorgverzekeraar en u uw nota’s digitaal  wilt 

ontvangen. 

 

http://www.mijnandersnota.nl/

