Betaling en vergoeding
● Voor de betaling gelden de betalingsvoorwaarden zoals deze door het KNGF in
●
●

maart 2007 zijn opgesteld.
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige
betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleenden diensten.

● In de regel vergoeden de meeste verzekeraars een aantal behandelingen voor
fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Voor kinderen tot 18 jaar is er
een vergoeding van maximaal 18 keer vanuit het basispakket. Voor mensen met
een chronische aandoening geldt een vergoeding vanaf de 21ste behandeling
vanuit het basispakket. Informeer bij u zorgverzekeraar of kijk op
www.zorgkiezer.nl hoe het in uw situatie is geregeld. Of vraag het onze
praktijkassistente. Zij zal de meeste vragen kunnen beantwoorden.
● Als uw verzekering de behandelingen vergoedt, dan declareren wij deze
rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Bent u niet (volledig) verzekerd, dan is het
mogelijk dat u van ons – of de zorgverzekeraar – een nota ontvangt.
●

●

●
●

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken
welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Na het
verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut
vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast
de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan
ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties
wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een
factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf
prevaleren.

● Hebt u vragen over uw factuur? Zijn er problemen met de betaling of is er iets
onduidelijk? Neem dan contact met ons op. In uitzonderlijke gevallen is een
betalingsregeling mogelijk, dit ter beoordeling van Fyzigo.

