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Huisregels
HUISREGELS

Daar er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels opgezet
om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.
Onderstaand zijn de regels weergegeven:
• Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te
verwijderen uit het pand.
• Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek
aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
• Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u
dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of
buitenterrein (auto, fiets).
• Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan
vervolgen .
• Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte
verlaat.
• Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde
instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Praktijk voor Fysio- en Manueeltherapie
Kollum-Grijpskerk
HB HKZ fysiotherapiepraktijken - Versie Februari 2006 - © Nedcon Groep te Reeuwijk

HKZ fysiotherapiepraktijken - BIJLAGE
Datum:

27-09-06

Versie: 1.0

Betalingsregeling
•
•
•

•

•

•

De factuur dient door de cliënt betaald te worden en daarna te worden verhaald bij de
verzekering.
De factuur van fysiotherapeut dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden
voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in
verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een
ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut dan wordt
hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt
de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de 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.
Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de
verschuldigde hoofdsom of 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.
Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut 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 € 25,00, alles exclusief
omzetbelasting.
Opzeggen van de fysiofit-training dient te gebeuren voor het einde van de maand. Tijdelijk
opzeggen kan ook, maar alleen per volle maand.
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