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Waarom ontvangt u een nota?
1.	U ontvangt een nota, omdat u een sportabonnement heeft of een product, zoals een brace, heeft
afgenomen.
2. U huurt een (behandel)ruimte bij ons.
3.	U bent niet aanvullend verzekerd of uw aanvullende zorgverzekering dekt niet alle behandelingen.
Bij een zogenaamde “chronische indicatie of langdurige fysiotherapie” moeten de eerste
20 behandeling vanuit uw aanvullende verzekering komen. Mogelijk is uw aanvullende verzekering
niet toereikend voor dit aantal. Vanaf de 21e behandeling vindt er volledige vergoeding vanuit de
hoofdverzekering plaats. Houd u dan wel rekening met uw eigen risico!
Fysiotherapie:
4.	Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen
u als patiënt/cliënt/instelling en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor
of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of diens wettelijke
vertegenwoordiger ter hand gesteld.
5.	Afspraken voor behandeling en afspraken voor groepslessen vanuit abonnementen die niet kunnen
worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet
afzeggen uiterlijk 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor het tarief
van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt, dan wel cliënt.
6.	De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoeding en leveringen, dienen
binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde
termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na
factuurdatum.
7.	Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een
ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier
op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet
binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de
elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.
8 Z
 odra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde
hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na
afloop van een jaar het bedrag waarvoor deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat
jaar verschuldigde rente.
9.	Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd om administratiekosten
in rekening te brengen.
10.	Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te
treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Allen met de incasso van gedeclareerde bedragen
gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van
de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 25% van de hoofdsom
of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,00 alles
exclusief omzetbelasting.
Strippenkaartsysteem bij trainingen:
11.	Wij werken met een strippenkaartsysteem. Iedere keer als u komt trainen, gaat er 1 strip van een
strippenkaart af.
12.	Bij een strippenkaart is er sprake van een automatische stilzwijgende verlenging van de gekozen
vorm. Een nieuwe strippenkaart wordt pas aangemaakt op de eerste training van deze nieuwe
strippenkaart.
13. Aanpassingen van het aantal strippen is mogelijk nadat het lopende aantal volledig is gebruikt.
14. Strippenkaarten kunnen per maand worden beëindigd, wat schriftelijk of per email mogelijk is.
15. Een strippenkaart staat op naam en is niet overdraagbaar.
16. Een strippenkaart start op de 1e trainingsdatum en is maximaal 1 jaar geldig.
17. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.
18.	De declaratie van de strippenkaart, dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden
voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim
met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
19. Op overblijvende strippen, dan wel verlopen strippen wordt geen restitutie gegeven.
Al onze fysiotherapeuten zijn BIG-geregistreerd. Op onze website www.jeroenverschut.nl/teamleden vindt u
alle actuele informatie.

