Uw gezondheid staat bij
ons centraal

• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Bekkenfysiotherapie
• Echografie

Betalingsvoorwaarden
Openingstijden

en tarieven voor 2021

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

In deze folder vindt u uitleg over de tarieven
en betalingsvoorwaarden van onze praktijk.

08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 17:00

Contact opnemen:

• Shockwave therapie
• Revalidatie na operatie
• Dry Needling
• Sportfysiotherapie
• Gespecialiseerde rugtraining
• Psychosomatische fysiotherapie
• Medisch Fitness
• Leefstijlprogramma

Locatie: Medisch Centrum Waterland
Horsterweg 34
3891 EV Zeewolde
t. 036-522 6720
e. info@fysiotherapiezeewolde.nl
i. fysiotherapiezeewolde.nl
Locatie: sportschool Next Level
Corridor 84
3893 BE Zeewolde

Tel. 036-5226720

Fysiotherapie

Nota’s

Betalingsvoorwaarden

Tarieven voor niet verzekerde patiënten

Niet aanvullend verzekerd?

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit
van de behandelingsovereenkomsten tussen u als
patiënt en de fysiotherapeut. Deze
betalingsvoorwaarden worden voor, of bij, het
sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de
patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger
ter hand gesteld.

Zitting fysiotherapie

€ 35,00

Zitting manuele therapie

€ 40,25

Zitting bekkenfysiotherapie

€ 47,10

Zitting psychosomatische fysiotherapie

€ 47,10

Telefonische zitting

€ 15,00

Screening

€ 10,00

Screening, intake en onderzoek

€ 48,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 48,50

Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek

€ 52,50

Medisch Fitness, 1x per week

€ 39,50

Medisch Fitness, 2x per week

€ 59,50

Toeslag aan huis behandeling

€ 7,50

Niet nagekomen afspraak

€ 26,00

Shockwave therapie en Dry Needling worden
gedeclareerd als een behandeling fysiotherapie.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, ontvangt u
een nota. Deze nota dient u binnen 14 dagen na
factuurdatum, aan ons te voldoen.
Heeft u een aanvullende verzekering, kijkt u dan
goed na voor hoeveel behandelingen u per jaar
verzekerd bent.
Indien u over uw maximaal aantal behandelingen
heen bent, vergoedt de zorgverzekeraar uw
declaratie(s) niet meer. U krijgt dan van ons een
nota toegezonden.

Verwijsbeleid
U heeft geen verwijzing meer nodig voor
fysiotherapie en u kunt direct een fysiotherapeut
raadplegen; de zgn DTF (Directe Toegankelijkheid
tot Fysiotherapie).
Echter in sommige gevallen kan een verzekeraar
bepalen dat het vereist is om een verwijzing naar de
fysiotherapeut te hebben van de huisarts of
specialist, om de kosten te kunnen declareren bij de
zorgverzekeraar.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen
dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te
worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij
afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt
de fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het
tarief van de voorgenomen behandeling in rekening
te brengen bij de patiënt/cliënt (zowel verzekerd als
onverzekerd), wanneer in de gereserveerde tijd geen
andere patiënten worden behandeld.
De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria,
kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen
14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Blijft betaling uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in
verzuim met ingang van de 15e dag na
factuurdatum.
Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de
fysiotherapeut gerechtigd incasso maatregelen te
treffen, dan wel derden daarmee te belasten.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen
gemoeide kosten (met inbegrip van de
buitengerechtelijke incassokosten) komen voor
rekening van de patiënt/cliënt.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen
minimaal 15% van de hoofdsom of het restant
daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente,
met een minimum van € 20,-.

