Algemene voorwaarden & Klachtenregeling

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de
fysiotherapeut, welke aansluitend op het onderzoek met de cliënt wordt gesloten.
Privacy
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij
van uw medische en administratieve gegevens. Uw digitale dossier is met een wachtwoord beveiligd.
Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsregistratie van toepassing.
Afspraken
Niet tijdig afgemelde afspraken worden berekend. De cliënt ontvangt in dit geval een factuur.
Deze factuur kan niet ter declaratie bij de zorgverzekeraar worden ingediend.
Vergoeding
Afhankelijk van uw zorgverzekering worden de kosten van de behandeling in veel gevallen geheel
of gedeeltelijk door de verzekeraar vergoed. De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om zich op
de hoogte te stellen van de eigen verzekeringsvorm en -voorwaarden.
Indien een en ander u niet geheel duidelijk is, kunt u het beste contact opnemen met de
betreffende zorgverzekeraar.
Betalingsvoorwaarden
Indien cliënts verzekeringspolis fysiotherapie niet, of slechts gedeeltelijk vergoedt, ontvangt de cliënt
een factuur voor de niet vergoede behandelingen.
Een factuur dient binnen dertig dagen te worden voldaan. Blijft betaling binnen deze termijn uit
dan zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan, de wettelijke rente
in rekening te brengen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor, incassomaatregelen te treffen,
dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide
kosten komen in dat geval voor rekening van de behandelde cliënt.
Aansprakelijkheid eigendommen
Fysiotherapie Sint kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan- of vermissing van
eigendommen van cliënten. Het achterlaten van eigendommen aan de kapstok, in de wachtruimte
of elders is voor eigen verantwoordelijkheid.

Klachtenregeling
https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit

Jasper Sint
Geriatrisch fysiotherapeut
www.fysiosint.nl

info @ fysiosint.nl

Fysiotherapie Sint | Populierenlaan 135 | 1185 SH Amstelveen | 020 - 23 03 348 (afspraken en info)
06 - 19 40 14 40 (praktijk) | Banknummer 25 44 00 892 | KvK 539 20 155

