
TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN 

 

 

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 die niet 
of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht; 

3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen; 
4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL66 ABNA 0103 

2297 79 ten name van IJMed te IJmuiden. Vermeld bij (elektronische) betaling 
altijd het betalingskenmerk/factuurnummer; 

5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is 
ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als 
ingebrekestelling; 

6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 
dagen aan ons te voldoen; 

7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling 
hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in 
rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een 
minimum van € 40,- plus de wettelijke consumentenrente; 

8. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in 
mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom; 

9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het 
innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening. 

  



 

 
* Bij inschrijving per jaar. Bij inschrijving per half jaar €30,00 per maand. 
** Niet tijdig afgezegde afspraak: 75% van het geldende tarief. 
 

TARIEVEN 

Tarievenlijst per 1-1-2022 

            
         € 

Zitting fysiotherapie in de praktijk     40,50 
Zitting fysiotherapie aan huis      55,50 
Zitting fysiotherapie in instelling     55,50 
 
Zitting manuele therapie in de praktijk     45,50 
 
Screening        26,00 
Screening aan huis of in instelling     31,00 
Screening, intake en onderzoek     55,50 
Screening, intake en onderzoek aan huis of in instelling  70,50 
     
Intake en onderzoek na verwijzing     55,50 
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis of in instelling  70,50 
 
Zitting geriatrische fysiotherapie     45,50 
Zitting geriatrische fysiotherapie aan huis of in instelling  59,50 
 
Zitting oedeemtherapie      54,50 
Zitting oedeemtherapie aan huis of in instelling   59,50 
 
Zitting kinderfysiotherapie in de praktijk    45,50 
Zitting kinderfysiotherapie  aan huis     59,50 
Instructie/overleg ouders      40,50 
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport    40,50 
Fysiotherapeutisch consult in de praktijk    88,50 
 
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of   53,50 
meervoudige zorgvragen 
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of   68,50 
meervoudige zorgvragen aan huis of in instelling 
 
Groepszitting fysiotherapie 2 personen    40,50 
Groepszitting fysiotherapie 4 personen    26,00 
 
Telefonische zitting       26,00 
Tapebehandeling       31,00 
Restart 2 Run        82,50 
 
Zorgplan Lage Rugpijn 
Premium        200,00 
Comfort        300,00 
Excellent        400,00 
 
“Zwanger en Fit” en “Fit na Bevallen” 
Intake         30,00 
Groepstraining 1x per week      40,00/maand 
Theorieles (+partner)       50,00/uur 
 
FysioFit 1x per week       40,00/maand 
FysioFit 2x per week       65,00/maand 
Fitness voor tieners 1x per week     25,00/maand* 
 
Coaching        90,00/uur 


