
Huisregels

Aanmelding is mogelijk via:
 Verwijzing van huisarts of specialist
 Directe toegankelijkheid

Aanmelden kan per telefoon, mail of het contactformulier op de website. 

Bij de intake neem je mee:
 Eventuele verwijzing van huisarts of specialist
 Zorgverzekeringspas
 Identiteitsbewijs
 Eventuele ingevulde vragenlijst

Onderzoek vindt plaats in het ondergoed. 

Vergoeding: 
 Voor kinderen van 0-18 jaar worden de eerste 18 behandelingen voor (Kinder-) 

oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Daarna wordt 
er overgegaan op het aantal vergoedingen uit de aanvullende verzekering van de ouders.

 Voor volwassenen vanaf 18 jaar vindt alleen vergoeding plaats wanneer je aanvullend 
verzekerd bent. Het aantal vergoede behandelingen hangt af van de soort aanvullende 
verzekering en de verzekeraar. 

 Voor volwassenen met een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen 
vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling uit de 
basisverzekering. 

 Indien je niet aanvullend verzekerd bent dan dien je de kosten zelf te betalen. Hiervoor 
ontvang je aan het eind van de maand een nota. Zie voor de actuele tarieven de 
tarievenlijst. 

Afmelden: 
Wanneer je niet op de gemaakte afspraak verschijnt zonder afmelding of afzegt minder dan 24 uur 
voor de geplande afspraak dan ben ik verplicht om het wettelijke vastgestelde verzuimtarief bij je in
rekening te brengen. Dit bedraagt 75% van het vastgestelde behandeltarief. Dit dient door jezelf 
betaald te worden en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

Afzeggen kan telefonisch en/ of via de mail. 

Algemeen:
 In alle ruimtes is het verboden te roken.
 Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.
 De oefenruimte alleen met schone schoenen betreden. 
 De behandelruimte en oefenzaal niet betreden totdat je oefentherapeut van je kind 

aanwezig is en toestemming hiervoor heeft gegeven. 
 Wanneer je kinderen meeneemt die niet onder behandeling zijn bij de praktijk dan gebeurt 

dit geheel op eigen risico. 
 De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in het gebouw of

binnen directe omgeving van het gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van 
bezoekers. 


