
 

 

 

 

Betalingsvoorwaarden Topfysiotherapie Drunen 

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden 
met de behandelingsovereenkomst tussen u als 
patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. 

 
Afspraken dienen ten minste 24 uur van tevoren geannuleerd 
te worden. 

 

Bij het niet of te laat annuleren behoudt de praktijk zich het 
recht voor om tegen het daarvoor geldende tarief de 
afspraak in rekening te brengen bij de patiënt. 

 

Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn 
van 14 dagen. 

 
U dient het bedrag over te maken op bankrekeningnummer: 
IBAN 83RABO0154332836 ten name van Topfysiotherapie 
Drunen te Drunen. Vermeld bij betaling altijd het 
betalingskenmerk. 

 

Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de 
factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een 
herinneringsbrief. Deze stelt u in de gelegenheid om het 
factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen. 

 
Indien de volledige betaling niet binnen de gestelde tijd is 
voldaan sturen wij een 2e herinneringsbrief, deze stelt u in 
de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan 
ons te voldoen. 

 
Indien de volledige betaling niet binnen de gestelde tijd is 
voldaan sturen wij een aanmaningsbrief, deze stelt u in de 
gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons 
te voldoen. 
Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. 

 
Bij het in gebreke blijven zullen wij deze vordering ter 
incasso geven aan onze deurwaarder. Deze vordering zal dan 
worden verhoogd met de wettelijke incassokosten van 
minimaal €40,00 inclusief de daarover verschuldigde BTW. 

 
Betalingsvoorwaarden zijn volgens richtlijn KNGF. 

 

 

U ontvangt een factuur van wanneer: 

 
- U geen aanvullende verzekering heeft of geen recht 

meer heeft op vergoeding. 
- Een behandelingen niet uit de aanvullende 

verzekering wordt vergoed. 
- Wij een behandeling niet rechtstreeks bij de 

verzekeraar kunnen declareren. 
- Er sprake is van productverkoop. 
- U niet tenminste 24 uur van tevoren uw afspraak 

heeft geannuleerd. 
 

Locatie GCD is voorzien van een pinautomaat, betalingen 
kunnen daar meteen worden voldaan per pintransactie. 

 

Voor declaraties betreft de overige locaties ontvangt u aan 
het eind van de maand een factuur. 

 

Abonnementen 
 

De administratie van onze fitnessabonnementen lopen via 
Virtuagym.  

Abonnementen worden voldaan via SEPA-incasso. De incasso 
zal één keer per maand worden geïncasseerd door Mollie. 

  

KNGF 
 

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze 
praktijk vastgelegd in de "modelregeling fysiotherapeut 
patiënt" van het KNGF, deze kunt u inzien aan de balie in 
het Gezondheidscentrum Drunen, Tinie de Munnikstraat 11. 

 

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale 
richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). 

 
Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem 
conform de Wet Algemene verordening 
Gegevensbescherming (AGV). U kunt op onze website onze 
privacy statement inzien. 

 

https://www.topfysiotherapie.nl/home/patienten/privacy- 
statement/drunen 

 

 

Prijslijst vereniging Topfysiotherapie 

Tarieven per 1 januari 2019 voor de niet gecontracteerde 
fysiotherapie. 

 
Prestatiebeschrijving Prijs 

 
Intake en onderzoek met verwijzing € 52,50 
Intake en onderzoek zonder verwijzing € 52,50 

 
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 69,00 

 
Zitting fysiotherapie € 37,50 
Zitting fysiotherapie extra lange zitting € 52,50 
Zitting Cesar fysiotherapie € 37,50 
Zitting manueel Therapie € 51,00 
Zitting kinderfysiotherapie € 51,00 
Zitting geriatrie fysiotherapie € 51,00 

 

Toeslag aan huis zitting € 18,75 

 
  Eenmalig rapportage kinderfysiotherapie             € 51,00  
  Instructie en overleg met ouders                         € 51,00 

 
Niet nagekomen afspraak                € 20,00 

Huid- en oedeemtherapie 
 

Prijs 

Zitting Oedeemtherapie  € 52,50 

Zitting Littekentherapie  € 33.50 

Toeslag aan huis zitting  € 18,75 

   

 Behandeling Acnetherapie v.a. € 35,00 
Behandeling Elektrische epilatie v.a. € 17.50 
Behandeling Coagulatie v.a. € 17.50 

Behandeling Chemische peeling  € 40,00 

Niet nagekomen afspraak  € 20,00 

 
 

Verstrekte verband- en hulpmiddelen kunnen in rekening 
gebracht worden. 

https://www.topfysiotherapie.nl/home/patienten/privacy-statement/drunen
https://www.topfysiotherapie.nl/home/patienten/privacy-statement/drunen

