
    
 
 
 

 
 

CONTRACTVRIJE TARIEVEN FYSIOTHERAPIE EN ROLFING® EN 
NATUURGENEESKUNDE. 
 

VOOR VERGOEDING VERWIJZEN WIJ U NAAR DE POLISVOOR- 
WAARDEN DIE U HEBT ONTVANGEN VAN UW VERZEKERAAR. 
 

 

Code Prestatiebeschrijving   Prijs  

1000 Zitting fysiotherapie  25 minuten €   41,00 

1850 Screening / Second Opinion €   15,00 

1001 Toeslag voor uitbehandeling / huisbezoek €   15,00 
1960 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie €   41,00 

1900 Rapportage €   22,00 
24005 Natuurgeneeskundige behandeling / Rolfing®  60 minuten €   85,00 

  

24005 Natuurgeneeskundige behandeling / Rolfing®  75 minuten € 100,00 
 

24005 Natuurgeneeskundige behandeling / Rolfing®  90 minuten € 113,00 
 
  
 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur 

voor de  behandeling door de patiënt afgezegd te worden. Bij het niet 
(tijdig) afzeggen behoudt de therapeut het recht 100% van het tarief 
van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen. 

 

Standaardprijslijst  Fysiotherapie, Natuurgeneeskunde 
en Rolfing® SI 

Naam praktijk Praktijk voor Rolfing®  P.H. van den Berg 
Adres  Binderij 7w 
Postcode 1185 ZH  
Plaats Amstelveen 
E-mailadres info@rolfingmassage.nl 
BIG-registratiecode  19033096104 
Ingangsdatum prijslijst 01/01/2019 
Telefoonnummer 020-4416990 / 06-26064983 
ING Bankrekening IBAN: NL45INGB0006865452 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.      Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de 

behandelingsovereenkomsten  
tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut/heilgymnast-
masseur. Deze betalings-voorwaarden worden voor of bij het 
sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de 
patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand 
gesteld. 

 
2.      Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen 

uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij 
het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de 
afspraak behoudt de fysiotherapeut/heilgymnast-masseur 
zich het recht voor 100 % van het tarief van de 
voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de 
patiënt (zowel particulier als ziekenfonds verzekerd) wanneer 
in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden 
behandeld. 

 
3.      De declaraties van de fysiotherapeut/heilgymnast-masseur voor honoraria, kosten, 

vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden 
voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de 
patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. 

 
4.      Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan 

wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de 
fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum 
gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, 
dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat 
tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, danwel van de 
acceptgiro-betalingsopdracht.  

 
5.      Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut/heilgymnast-

masseur gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de 
wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het 
bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar 
verschuldigde rente.  

 
6.      Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut/heilgymnast-

masseur gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te 
belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met 



inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de 
patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de 
hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een 
minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting 

 


