Fysiotherapie “Hoefbladhof”
Haptotherapie “ t Palet”
Hoefbladhof 80
3991 GJ HOUTEN
Telefoon:
Fysiotherapie:
Haptotherapie:

030-6343238
030-6340838

Praktijk: Ineke de Glopper
Fysiotherapeute
Praktijk: Thea Stam
Fysiotherapeute
Oedeem- en oncologiefysiotherapie

Praktijk: Iet Schilder-Verboom
Haptotherapeute

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelings-overeenkomsten
tussen u als patiënt/cliënt
en de fysiotherapeut
/ haptotherapeut. Deze
betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereen- komst
aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
2. Alle afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de
behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor
de afspraak is de fysiotherapeut / haptotherapeut gerechtigd 75% van het betreffende
tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt, wanneer in
de gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld.
3. De declaraties van de fysiotherapeut
/ haptotherapeut voor honoraria, kosten,
vergoedingen en leveringen dienen binnen een termijn van dertig dagen na factuurdatum
te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiën4.
Alle patiënten/cliënten krijgen na behandeling de declaratie thuisgestuurd. Een uitzondering
hierop zijn diegenen die verzekerd zijn bij een door ons gecontracteerde zorgverzekeraar én
zich aanvullend verzekerd hebben. Ten gunste van die patiënt/cliënt zal de fysiotherapeut
de declaratie rechtstreeks moeten indienen bij de zorgverzekeraar.

5. De patiënt/cliënt is te allen tijden er zelf voor verantwoordelijk dat de declaratie wordt
voldaan, ongeacht hoe hij/zij verzekerd is.
6. Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso, dan
wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt
de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/cliënt in
verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of
giro-incasso
7. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut / haptotherapeut
gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente
in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze
rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
8. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut / haptotherapeut
gerechtigd incassomaatregelen 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 € 25,00 alles exclusief
omzetbelasting.

*****
Wilt u zelf uw polisvoorwaarden nazien, om uw fysiotherapeut /
haptotherapeut te informeren over het aantal toegestane zittingen.

Vrije tarieven per 1 februari 2005.
Als gevolg van kabinetsmaatregelen zit voor veel mensen vanaf 2004 fysiotherapie niet meer
in het basispakket van de zorgverzekering. Daarbij gelden er vanaf 2005 vrije tarieven voor
de fysiotherapie.
Wat betekent dat voor u?


Wanneer u zich niet aanvullend heeft verzekerd, dan komen de kosten fysiotherapie
geheel voor uw eigen rekening.



U krijgt na behandeling de nota thuisgestuurd. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent,
kunt u deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar.



Het kan zijn dat uw verzekeraar de behandeling maar gedeeltelijk vergoedt.



In het geval dat u zich verzekerd heeft bij een door ons gecontracteerde
zorgverzekeraar, kan het zijn dat u géén nota krijgt; afhankelijk van uw
zorgverzekeraar stuurt uw fysiotherapeut deze nota rechtstreeks naar de
zorgverzekeraar.



De tarieven van de door ons gecontracteerde zorgverzekeraars kunnen afwijken van
onze tarieven. In dit geval berekenen wij het door uw zorgverzekeraar
gecontracteerde
tarief.
Meer
informatie
hierover
vindt
u
in
uw
verzekeringsvoorwaarden.

tarieven per 1 januari 2014
Fysiotherapie behandeling

€ 30,--

Toeslag behandeling aan huis

€ 15,--

Toeslag behandeling inrichting

€

9,--

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

€ 55,--

Screening

€ 15,--

Intake en onderzoek na Screening

€ 45,--

Intake en onderzoek na Verwijzing

€ 45,--

Haptotherapie
Zwangerschapsbegeleiding

€ 81,50
€ 85,--

Relatiebegeleiding

€115,--

Supervisie

€ 82,50

“1,2,3 Consult”

€ 115,--

Oedeemfysiotherapie

€ 43,50

Voor een “niet nagekomen behandeling” zal 75% - van het betreffende tarief – in
rekening worden gebracht bij de patiënt.
Gedurende de eerste twee ontmoetingen moet er tijd besteed worden aan het invullen
van de lijsten, opgesteld door Uw zorgverzekeraar.

www.fysiotherapiehouten.nl
info@fysiotherapiehouten.nl
www.haptotherapiepalet.nl
info@haptotherapiepalet.nl

