Algemene voorwaarden
1.1

Definitie behandelovereenkomst: De overeenkomst waarbij een natuurlijk persoon, de kinderfysiotherapeut,
zich in de uitoefening van een kinderfysiotherapeutisch beroep of bedrijf tegenover een ander, de
opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van kinderfysiotherapie, voor
zover zij liggen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de
opdrachtgever of van een bepaalde derde.

1.2

De therapeut zal met een cliënt, die te kennen heeft gegeven therapeutische hulp en/of adviezen voor zijn
of haar kind te willen ontvangen, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.

1.3

De therapeut zal het verzoek van een cliënt voor kinderfysio- therapeutische interventie inwilligen, tenzij
dit verzoek redelijkerwijs niet van de therapeut gevergd kan worden of de therapeut zich onvoldoende
bekwaam acht. In dat geval zal hij de cliënt zijn motieven voor zijn bezwaar of weigering mededelen. De
therapeut zal de cliënt, zo mogelijk, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van
hulpverlening.

1.4

Handelingen op het gebied van kinderfysiotherapie: het screenen, onderzoeken en behandelen van een cliënt
door toepassing van fysiotherapeutische methoden volgens een behandelplan en het geven van advies.

1.5

De therapeut brengt de huisarts op de hoogte van een eerste screening. In geval er een uitgebreid
kinderfysiotherapeutisch onderzoek volgt, vindt verslaggeving plaats in overleg met ouders van een cliënt.
Alleen bij zwaarwegende argumenten van de ouders, zal de huisarts niet geïnformeerd worden.

1.6

De cliënt heeft de vrijheid in keuze voor therapeut.

1.7

De behandelovereenkomst komt tot stand op het moment dat de cliënt een eerste afspraak heeft met de
therapeut.

1.8

Financiën; de kinderfysiotherapeutische verrichtingen (behandelingen) worden rechtstreeks bij uw
ziektekostenverzekering gedeclareerd, tegen een door uw verzekeringsmaatschappij vastgesteld tarief.
Bij verhindering wordt U verzocht dit minstens 24 uur van te voren te melden. Niet op tijd afgezegde
afspraken, worden bij ouders in rekening gebracht tegen een door de praktijk vastgesteld tarief
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Zitting fysiotherapie
Zitting Kinderfysiotherapie
Zitting Kinderfysiotherapie aan huis
Instructie/overleg
( tarief geldt voor een tijdspanne van max 40 min.)
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport
Screening
Intake en onderzoek (na screening)
Telefonische zitting (tot 10 min)
Niet nagekomen afspraak
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43,50
43,50
14,50
43,50
13,00
35,00

Deze prijslijst is voor die verzekerden die verzekerd zijn bij een maatschappij die GEEN contract met
onze praktijk heeft afgesloten. En voor verzekerden die ervoor kiezen om zelf de rekening van kinderfysiotherapeutische zitting te ontvangen. Zie voor meer informatie omtrent gecontracteerde zorg onze
website. www.kinderfysioderegge.nl
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