
Voorwaarden  
 

1. VERZEKERINGSGEGEVENS EN LEGITIMATIE PLICHT 
• Bij eerste bezoek dient legitimatiebewijs en verzekeringspas meegebracht te worden. 
• De patiënt moet weten voor welk bedrag of behandelaantal hij/zij verzekerd is. 
• Behandelingen na overschrijding van de vergoedingslimiet worden aan de patiënt gefactureerd. 
• De patiënt moet op de hoogte zijn over de vergoeding (maximaal aantal behandelingen) voor 

fysiotherapie. 
 

2. GEEN AANVULLENDE VERZEKERING? 
• Als je geen aanvullende verzekering hebt, worden de fysiotherapeutische behandelingen niet 

vergoed. 
• Verrichte behandelingen worden aan de patiënt gefactureerd. In geval van een chronische 

indicatie zijn dit alleen de 1e 20 behandelingen. 
 

3. BETALINGSVOORWAARDEN 
• Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst 

tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. 
• Alle zittingen dienen contant of met PIN ter plekke te worden afgerekend. Op verzoek sturen wij 

u een factuur na. 
• Bestaande relaties komen indien gewenst in aanmerking voor betaling op basis van een 

maandfactuur.  
• Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 
• U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer IBAN: NL74 RABO 0336714920 ten name 

van A.S. Schröder. 
• Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het factuur nummer. 
• Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u 

een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. 
• De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te 

voldoen. 
• Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben 

ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten 
zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke 
consumentenrente. 

• Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de 
rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. 

• Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de 
gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening. 

 

3. VERPLICHTINGEN VAN DE BEHANDELAAR 
• De fysiotherapeut behandelt volgens de voorschriften, richtlijnen en protocollen van de 

beroepsgroep. 
• Alle informatie, welke voortkomt uit de behandelingen, wordt vastgelegd in een beveiligd dossier. 
• De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht. 
• Er kan dossierinformatie worden uitgewisseld met andere (zorg)partijen indien de patiënt hier 

schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 



• De fysiotherapeut is verplicht de patiënt te informeren over het onderzoek, de daaruit 
voortkomende behandeling, de behandelduur en diens fysieke conditie. 

 

5. OOK BIJ ANDERE FYSIOTHERAPEUT/OEFENTHERAPEUT IN BEHANDELING? 
• Veel verzekeraars vergoeden geen behandelingen aan meerdere fysiotherapeuten welke in 

verschillende praktijken werkzaam zijn. 
• Dit geldt zeker voor twee fysiotherapeutische behandelingen gegeven op één dag. 
• Je wordt verzocht dit bij aanvang van de behandeling te melden. 
• Mocht de verzekeraar niet, of slechts gedeeltelijk, tot vergoeding overgaan dan is de patiënt 

verantwoordelijk voor het voldoen van de betaling. 
 

6. VERHINDERING AFSPRAAK 
• Bij verhindering dient dit bij voorkeur 24 uur van tevoren worden aangeven. 
• Afspraken die niet of te laat zijn geannuleerd kunnen in rekening worden gebracht. 
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