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Tarievenlijst 2023 

 

Zitting fysiotherapie € 42,65 

Zitting fysiotherapie inclusief toeslag aan huis € 64,00 

Zitting fysiotherapie inclusief toeslag in inrichting € 53,35 

Zitting manuele therapie € 64,00 

Zitting bekkenfysiotherapie € 64,00 

Zitting oedeemtherapie  € 64,00 

Lange zitting fysiotherapie  € 85,35 

Screening  € 21,35 

Screening, intake en onderzoek  € 64,00 

Intake en onderzoek na verwijzing  € 64,00 

Toeslag aan huis € 21,35 

Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen*  € 42,65 

Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen* € 37,65 
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen* € 30,20 

Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen* € 23,80 

Medische fitness intake  € 42,65 

Medische fitness abonnement 1 x p/week per maand (incasso) € 49,15 

Medische fitness abonnement 2 x p/week per maand (incasso) € 74,75 

Medische fitness zonder abonnement per keer  € 14,35 

Zwangerfit® abonnement 1 x p/week per maand (incasso) € 49,15 

Zwangerfit® zonder abonnement per keer € 14,35 

Echografie + rapportage  € 76,45 

Eenmalig consult fysiotherapie  € 76,45 
Tape € 10,85 

Sporttape                                                                      €   6,50 

Niet nagekomen afspraak  100% v.h. tarief 

Vergoeding verslag aan derden  € 49,95 

        
* De tarieven bij deze prestaties groepszitting zijn tarieven per 60 minuten. 
Bij het in rekening brengen van bovenstaande tarieven zijn de betalingsvoorwaarden van het KNGF van 
toepassing. Deze hangen in de wachtkamer naast de prijslijst. U kunt ze ook opvragen bij de receptie of bij 
uw behandelend fysiotherapeut. 
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Betalingsvoorwaarden 
 
 
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst 
tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. 
 
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat 
geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. 
 
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de 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. 
 
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de 
buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt. 
 
5. 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. 
 
 
 
 
 
 
 


