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Tarieven 2022
Zitting fysiotherapie
Screening
Intake en onderzoek fysiotherapie (met of zonder verwijzing)
Toeslag voor behandeling aan huis
Niet nagekomen afspraak

€
€
€
€
€

37,50
15,00
50,00
12,50
27,50

Met een groot deel van de zorgverzekeraars is een contract afgesloten zodat rechtstreeks
gedeclareerd wordt. U ontvangt in dat geval geen nota.
In 2022 is met Caresq (= Aevitae Eucare), ONVZ (= ONVZ, VVAA en PNO), ENO (= Salland en
Zorgdirect), Zorg en Zekerheid, Menzis ( = Menzis, Hema en Anderzorg), ASR (= ASR en Ditzo) en
CZ (= CZ, Ohra, Nationale Nederlanden) geen contract afgesloten. Dat betekent dat u in dat geval
een nota ontvangt, die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
Mocht u niet of onvoldoende verzekerd zijn voor fysiotherapie dan krijgt u ook een factuur.
Check hiervoor uw polisvoorwaarden of vraag om uitleg aan uw fysiotherapeut.

Betalingsvoorwaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te
laat geannuleerd worden, kunnen in rekening gebracht worden.
Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen,
wordt er een aanmaningsbrief gestuurd. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan
ons te voldoen.
Indien niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling is
ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment worden er kosten in rekening gebracht
en wordt uw factuur uit handen gegeven aan een incassobureau.
Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen
van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

