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Betalingsvoorwaarden 

Algemeen 
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en behandelovereenkomsten  
tussen Nijenhuis Therapie Revalidatie Training en de cliënt/opdrachtgever. 
 
Fysiotherapie ongecontracteerd 
De fysiotherapie wordt ongecontracteerd aangeboden. Dit sluit aan op de bedrijfsvisie om volledig 
gericht te zijn op jouw gezondheidsprobleem en de tijd te kunnen nemen en interventies te kunnen 
uitvoeren die nodig zijn om de begeleiding waardevol en effectief te maken.  De tarieven staan 
vermeld op de website www.arendnijenhuis.nl.  U kunt zelf de nota indienen bij uw zorgverzekering. 
Afhankelijk van uw polisvoorwaarden ontvangt u een vergoeding.  
 
Betalingswijze fysiotherapie 
De behandeling fysiotherapie wordt betaald direct na afloop van de behandeling middels een 
pintransactie. Indien dit niet mogelijk is zorgt de client dat de factuur binnen 7 dagen betaald is. 
 
Vergoedingen 
Er zijn op verschillende manieren vergoedingen beschikbaar voor de diverse activiteiten.  
De vergoedingen kunnen komen vanuit uw aanvullende verzekering met fysiotherapie, preventieve 
cursussen bij uw zorgverzekeraar of een budget van een werkgever.  
 
Het gedeelte wat u vergoed krijgt van de zorgverzekering is volledig afhankelijk van het pakket wat u 
zelf bij uw verzekeraar heeft afgesloten. U kunt zelf de nota indienen bij uw zorgverzekering. 
Afhankelijk van uw polisvoorwaarden ontvangt u een vergoeding. Deze vergoeding kan oplopen tot 
100% en is gemiddeld 60-75% of een bepaald vast bedrag per prestatiecode. 
 
Cliënten die gebruik maken van diensten van Nijenhuis Therapie Revalidatie Training zijn zich er dus 
volledig van bewust dat er mogelijk ook een eigen bijdrage is.  
 
Revalidatie 
Revalidatietrajecten worden op maat gemaakt en duren vaak meerdere maanden. De kosten zijn 
afhankelijk van welke behandelingen er nodig zijn en welke vergoedingen er beschikbaar zijn vanuit 
de zorgverzekeraar en/of werkgever. 
 
Training, cursussen, sportmassage e.d. 
Trainingen, cursussen, sportmassage e.d. zijn activiteiten die plaatsvinden buiten de primaire 
paramedische zorg. De Er zijn echter wel vergoedingen beschikbaar vanuit de zorgverzekeraar 
(preventieve cursussen) en/of de werkgever. De kosten staan vermeld op de website 
www.arendnijenhuis.nl 
 
Betalingswijze trainingen 
De trainingen worden van te voren betaald d.m.v. het aanschaffen van trainingstrippenkaart en/of 
budget. Zie voor details de website. 
 
Betalingswijze cursussen 
Cursussen worden betaald voor aanvang van de cursus. Zie voor details de website. 
 
Betalingswijze sportmassage 
Sportmassage wordt betaald direct na afloop van de massage middels een pintransactie. Indien dit 
niet mogelijk is zorgt de client dat de factuur binnen 10 dagen betaald is. 
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Niet nagekomen afspraak 
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit 
geldt ook als u onverhoopt ziek wordt of verhinderd bent. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 
24 uur van de afspraak zal er 25 euro in rekening worden gebracht.  
De behandelingen kunnen alleen worden voortgezet indien deze rekening betaald is of wordt gepind 
voorafgaande aan de nieuwe behandeling. 
 
Financiële regeling 
Werkplezier, een tevreden en gezonde client vind ik persoonlijk belangrijker dan enkel geld. 
Natuurlijk is er inkomen nodig om de huur, verzekeringen, programma’s, cursussen, materiaal e.d. te 
betalen. Maar een gemotiveerde en tevreden client geeft mij veel energie en is mij dus ook veel 
waard.   
 
Wil jij hulp maar is het financieel onhaalbaar om dat nu te investeren, dan denk ik graag met je mee 
hoe we het kunnen oplossen. Vanzelfsprekend is dat per persoon anders. Neem in zo’n geval contact 
met mij op. 
 
Administratieve kosten bij betalingsachterstand 
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald 
krijgt de cliënt een 1e betalingsherinnering met een verhoging van € 5,- administratiekosten. 

Bij niet-betaling na 14 dagen na de 1e betalingsherinnering krijgt de cliënt een 2e 
betalingsherinnering met een verhoging van € 15,- administratiekosten. 

Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan zijn/haar 
verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen 
te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invoering van de gedeclareerde 
bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 
tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van €35. 

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de 
cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 


