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U wordt verzocht een persoonsbewijs (paspoort , rijbewijs, identiteitskaart) te tonen
bij uw 1e bezoek aan de therapeut.
De oefenruimte alleen met schone sportschoenen dan wel ander schoeisel met rubber
zool betreden.
Gelieve geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter te laten maar deze in de
daarvoor bedoelde kluisjes op te slaan.
Het is binnen de praktijk verboden om te roken.
Voor het gebruik van de fitness-apparaten is het gebruik van een handdoek i.v.m. de
hygiëne vereist.
De computer in de behandelruimte wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gebruikt.
Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te
melden (anders wordt het geldende tarief van de voorgenomen behandeling in rekening
gebracht)
De praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan en/of vermissing
van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende
eigendommen/bezittingen van bezoekers.
Indien u opmerkingen , ideeën, etc , heeft ter verbetering van onze dienstverlening
dan kunt u dit mondeling maar ook schriftelijk aan ons doorgeven. Een
ideeënformulier is bij uw fysiotherapeut te verkrijgen.
Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie
door te nemen. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van
uw aanvullende verzekering of uw aandoening in het geval van een chronische indicatie
voor fysiotherapie. U wordt geacht zelf de polisvoorwaarden te kennen.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. We declareren ook rechtstreeks naar uw
verzekeraar
Betalingsvoorwaarden conform betalingsvoorwaarden van Fysio Bewust. Kijk op onze
website voor de betalingsvoorwaarden (www.fysiobewust.nl).
Fysio Bewust maakt gebruik van een klachtenregeling. Heeft u een klacht? Kijk
op onze website voor de geldende klachtenregeling.
U heeft recht op inzage in uw eigen patiëntendossier .
U draagt verantwoordelijkheid voor geleende materialen van de praktijk. Verloren, niet
geretourneerde of stuk gemaakte materialen zullen in rekening worden gebracht.

Documentnaam
Versie

Huisreglement
Versie 1

Laatste wijziging
Pagina

Mei 2018
1 van 1

