Afspraak annuleren
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken
behandeling gemeld te worden.
Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen in rekening worden gebracht.
Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van
het KNGF.
Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.
Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega's binnen de praktijk voor
elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.
Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een
fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.
Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut,
kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan zijn collega.
Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
U vindt hierover informatie op www.kngf.nl
Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw
medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van
toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden
geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het
inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in onderstaand reglement vastgelegd.
Reglement
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op
Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.
Onderstaand is het reglement weergegeven:
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de
gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten
in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een
geheimhoudingsplicht.
U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn
vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze
pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
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Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas
vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet
openbaar gemaakt.
Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder
genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de
geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
Eigendommen
Fysiomedic.nl is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.
Niet roken
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
Betalingsvoorwaarden
Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten
tussen u als patiënt/cliënt en Fysiomedic.nl. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de
behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te
worden afgezegd. Wanneer u niet aan deze voorwaarde voldoet behoudt Fysiomedic.nl het recht om het tarief
van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt/cliënt.
Declaraties van Fysiomedic.nl voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen veertien
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.
Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende
acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan Fysiomedic.nl, 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, dan wel de acceptgirobetalingsopdracht.
Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Fysiomedic.nl 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
waarvoor deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Fysiomedic.nl gerechtigd om administratiekosten in rekening te
brengen.
Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Fysiomedic.nl gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel
derden hiermee te belasten. Allen met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (inclusief
buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen minimaal vijfentwintig procent van de hoofdsom of het restant ervan, vermeerderd
met de wettelijke rente, met een minimum van veertig euro, alles exclusief omzetbelasting.
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