Tarievenlijst 2022
Bent u niet (voldoende) aanvullend verzekerd of wanneer wij geen contract hebben met uw
ziektekostenverzekeraar dan gelden de onderstaande tarieven

Fysiotherapie
Zitting fysiotherapie (1000)
Zitting fysiotherapie aan huis (1001)
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (1400)
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis (1401)
Intake na screening / verwijzing (1864/1870)
Intake na verwijzing aan huis (1871)
Extra lange zitting (1700)
Extra lange zitting aan huis (1701)
Groepszitting voor specifieke behandeling van 2 personen (1316)
Groepszitting voor specifieke behandeling van 3 personen (1317)
Groepszitting voor specifieke behandeling van 4 personen (1318)
Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie (80%)
Niet nagekomen afspraak Intake en Onderzoek (80%)

€ 42,40
€ 61,50
€ 69,30
€ 79,70
€ 61,50
€ 79,70
€ 61,50
€ 80,60
€ 42,40
€ 28,30
€ 21,30
€ 33,90
€ 49,20

FysioFitness
Medische Fitness (1 x per week) - per maand (incl. BTW)
Medische Fitness (2 x per week) - per maand (incl. BTW)
Medische Fitness (1 x per week) - per half jaar (incl. BTW)
Medische Fitness (2 x per week) - per half jaar (incl. BTW)

€ 44,00
€ 66,00
€238,00
€356,00

Overig
Patiënteninformatie aan schadeverzekeraar / (bedrijfs)arts

€ 88,70

Betalingsvoorwaarden Fysiopraktijk Zeist

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst
tussen u als patiënt/klant en Fysiopraktijk Zeist.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren door u geannuleerd te worden. Afspraken die niet of
te laat door u worden geannuleerd, kunnen bij u in rekening worden gebracht (zie
bovenstaande tabel voor het tarief).
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten en/of producten geschiedt binnen 30 dagen
na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het
Fysiopraktijk Zeist vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
Naast de declaratie/factuur zal er dan ook wettelijke rente bij u worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van de gedeclareerde/gefactureerde bedragen gemoeide kosten,
waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/klant.
5. Indien Fysiopraktijk Zeist zich voor het betaalbaar stellen van de declaraties/facturen,
wegens door hem geleverde diensten, heeft verbonden aan een factoringbedrijf dan zullen
de betalingsvoorwaarden van het factoringbedrijf prevaleren.
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