
Tarieven per 01-01-2023

Fysiotherapie

Reguliere zitting €  36,42
Zitting aan huis €  43.92
Zitting in inrichting €  43.92
Consult fysiotherapeutisch onderzoek €  56,50
Consult fysiotherapeutisch onderzoek aan huis €  64,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek in inr. €  64,00
Lange zitting fysiotherapie €  48,56
Lange zitting fysiotherapie aan huis €  56.06
Lange zitting fysiotherapie in inrichting €  56.06
Screening en intake en onderzoek €  42.49
Intake en onderzoek na verwijzing €  42.49
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €  49.99
Intake en onderzoek na verwijzing in inr. €  49.99
Eenvoudige korte rapportage €  65,00
Uitgebreide tijdrovende rapportage €  95,00
Telefonisch consult €  36,42
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie 75%

Manuele Therapie

Reguliere zitting €  40.76
Zitting aan huis €  48.26
Zitting in inrichting €  48.26
Screening en intake en onderzoek €  42.49

Kinderfysiotherapie

Reguliere zitting € 48.84
Zitting aan huis € 56.34
Zitting in inrichting € 56.34
Instructie/overleg ouders € 29.73
Eenmalig kinderfysioth. rapport              € 29.73

Oedeemtherapie

Reguliere zitting € 48.84
Zitting aan huis € 56.34

Geriatrische therapie

Reguliere zitting                                      € 48.84
Zitting aan huis                                        € 56.34
Zitting in inrichting                                 € 56.34
Screening en intake en onderzoek           € 42.49

Diversen

Intake fysiosport € 38.50
Inloopspreekuur gratis

Betalingsvoorwaarden:

- De patiënt krijgt de rekening gepresenteerd wanneer achteraf blijkt dat a) hij of zij niet verzekerd is voor behandeling; b) de
zorgverzekeraar niet bereid is de behandel-nota's te betalen.

- Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan die behandeling afgezegd worden.
- Bij niet tijdig annuleren of niet nakomen van uw afspraak kan 75% van het bovengenoemde tarief in rekening gebracht. Let

op: deze nota kan niet bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.
- Behandelingen die de patiënt niet ten laste kan laten komen van zijn zorgverzekering of aanvullende verzekering worden

rechtstreeks  bij de patiënt in rekening gebracht.
- Behandelingen die vergoedt worden door de zorgverzekeraar worden rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekeraar

gedeclareerd.
- De declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien betaling uitblijft, verkeert de patiënt in

gebreke met van de vijftiende dag na factuurdatum. Incassomachtigingen worden na 14 dagen van uw rekening afgeschreven.
- Indien de patiënt in verzuim blijft, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te

belasten. Alle met  de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt.
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