
info@fysiotherapiegroenehart.nl  •  www.fysiotherapiegroenehart.nl

Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de patiënt/cliënt 

en de fysiotherapeut/manueel therapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de 

behandelovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld en 

liggen ter inzage in de praktijkmap of aan de muur in de wachtkamer.

 Door het maken van vervolgafspraken accepteert de patiënt/cliënt deze voorwaarden.

2. De patiënt/cliënt controleert altijd zelf de eigen verzekeringspolis m.b.t. vergoedingsaanspraken voor fysio-

en manuele therapie bij die verzekering.

 Alle afgesproken behandelingen die niet door de verzekeringspolis worden gedekt komen altijd voor 

rekening van de patiënt/cliënt.

3. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen tijdig, d.w.z. uiterlijk 24 uur van tevoren te worden 

afgezegd. Bij afspraken op maandag, dienen deze uiterlijk zaterdag om 12:00 uur te worden afgezegd. Bij 

het niet, of niet tijdig afzeggen behoudt de fysiotherapeut/manueel therapeut zich het recht voor het tarief 

van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt/cliënt, wanneer in de opengevallen 

gereserveerde tijd geen andere patiënt kan worden behandeld.  Declaratie hiervan bij de verzekering is niet 

toegestaan.

4. Indien er na het declareren bij de ziektekostenverzekering niet het gehonoreerde bedrag wordt uitbetaald 

en er een na-declaratie moet plaatsvinden bij de patiënt/cliënt, dan worden hiervoor administratiekosten in 

rekening gebracht, zoals vermeld op de lijst tarieven.

5. De declaraties door de fysiotherapeut/manueel therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en 

leveringen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen 

de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de achtste dag na 

factuurdatum.

6. De declaraties door de fysiotherapeut/manueel therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en 

leveringen die plaatsvinden op de locatie Boemerang worden direct na de behandeling middels pinbetaling 

voldaan.

7. De patiënt/cliënt kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur of een deel daarvan en wel 

binnen zeven dagen na factuurdatum. Is binnen die termijn geen bezwaar ontvangen, dan heeft de patiënt/

cliënt de factuur als correct en terecht geaccepteerd en is deze bindend.

8. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut/manueel therapeut 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 in verzuim verkerende partij.


