
   Groh Fysiotherapie  
 

TARIEVEN 2023           

Behandeling Fysiotherapie   € 44,00 

Behandeling Manuele Therapie  € 62,25 

Behandeling Bekkenfysiotherapie  € 62,25 

Behandeling Sportfysiotherapie  € 44,00 

Echografie onderzoek lang  € 44,00 

Tapen  € 10,50 

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  € 72,50 

Extra lange zitting (60 min)  € 88,25 

Screening  € 21,00 

Screening, intake en onderzoek  € 55,25 

Intake en onderzoek na verwijzing  € 55,25 

Toeslag behandeling aan huis  € 21,00 

Toeslag behandeling in instelling  € 21,00 

Telefonisch consult (minimaal 10 minuten)  € 21,00 

eFysio zitting  € 36,75 

Personal training 1 persoon  € 68,25 

Personal training 2 personen  € 89,25 

Eenvoudige korte rapporten  € 82,00 

Meer gecompliceerde/uitgebreide rapporten  € 105,00 

Kosten niet nagekomen afspraak  € 36,75 

De kosten voor een niet nagekomen afspraak gelden ook voor degenen, die verzekerd zijn. Deze kosten worden namelijk niet vergoed door de 
zorgverzekeraar en zullen door u zelf betaald moeten worden. U ontvangt daarvoor een nota. Tevens als u onvoldoende aanvullend verzekerd 
bent, ontvangt u een nota conform bovenstaande tarievenlijst. 

Betalingsvoorwaarden 
1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de 

fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden 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 zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te 
brengen bij de patiënt/cliënt. 

3. De declaraties van de fysiotherapeut 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. Nadat we na 14 dagen een herinneringsnota hebben gestuurd en betaling ook dan uitblijft, zijn 
we genoodzaakt het over te dragen aan incassobureau DAS. 

Verhindering                                                                                                                                     

  Bij verhindering, minimaal 24 uur van te voren uw afspraak annuleren. Hiermee voorkomt u doorberekening van uw afgesproken behandeling. 


