
Huisregels All in Fysio 

Naast de huisregels van een e.v. fitnessclub, zal elke cliënt die gebruik maakt van de diensten van 
Fysiotherapie All in Fysio, zich bovendien moeten houden aan de huisregels van Fysiotherapie All in 
Fysio. 

 

Afspraak 
 Graag uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs meenemen bij het eerste bezoek.  
 Bij elk bezoek dient u een badhanddoek mee te nemen, waar u eventueel op kunt liggen op de 

behandeltafel. 
 

 
Afspraak wijzigen/ annuleren 
 U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos wijzigen of annuleren. Bij wijziging of 

annulering binnen 24 uur en bij het niet nakomen van een gemaakte afspraak kunnen wij de 
gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. 
 
 

Vergoedingen 
 Bent u aanvullend verzekerd dan kunt u het aantal vergoede behandelingen of het bedrag dat 

vergoed word in de polisvoorwaarden terug vinden.* 
*Vergoedingen uit de aanvullende verzekering zijn vrij van eigen risico. 

 Voor cliënten met een aandoening voorkomend op de lijst chronische aandoeningen of 
kinderen geleden er andere voorwaarden. Deze zijn bij uw verzekeraar of uw therapeut op te 
vragen**. 
** Voor vergoedingen uit de basis verzekering geld het eigen risico. 

 De cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van de zorgverzekering 
en draagt de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door 
de zorgverzekering. 

 Facturen kunnen uitsluitend worden voldaan per bankoverschrijving. De gegevens die u voor 
betalingen nodig heeft staan vermeld op de factuur die u via Uwnota.nl ontvangt. 

 Indien u niet aanvullend verzekerd bent, komen de behandelingen voor eigen rekening. U 
ontvangt via Uwnota.nl maandelijks een nota. 

 Onze prijslijst kunt u ook bij uw fysiotherapeut opvragen. 
 
 

Betalingsvoorwaarden 
 All in Fysio heeft het factureren uitbesteed. In de folder die beschikbaar is in de praktijk en via 

de website van Uwnota.nl kunt u zich op de hoogte stellen van de geldende 
betalingsvoorwaarden. 
 

Bereikbaarheid 
 Voor uw gemak én ons gemak hebben wij een aantal verschillende mogelijkheden om met ons 

in contact te komen: 
o Telefonisch: Het telefoonnummer van uw locatie is te vinden op onze website en in uw 

club. De tijden waarom dit nummer bereikbaar is vindt u op dezelfde plaatsen. Hier kunt 
u terecht voor het maken of wijzigen van een afspraak. Mocht de telefoon niet 
beantwoord kunnen worden, dan verzoeken wij u om uw gegevens in te spreken op de 
voicemail. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug. 



o Per E-mail: U kunt uw vragen en/of (afspraak)verzoeken ook mailen naar het mailadres 
dat ook op de hierboven genoemde plaatsen kunt vinden. 

 Kijk op de website www.allinfysio.nl voor de aanwezigheid van uw fysiotherapeut, of vraag 
hiernaar bij uw fitnessclub. 
 

 
Privacy regelement 
 Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische 

en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de 
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 de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Alle 
medewerkers van All in Fysio gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij 
aan deze wettelijke regels. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om 
volgens de regels van De Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
 

Kwaliteit therapeuten 
 De fysiotherapeuten van All in Fysio zijn ingeschreven bij het CKR (Centraal kwaliteitsregister 

fysiotherapie) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) en behandelen 
volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen. 
 
 

Klachtenregeling 
 All in Fysio is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als 

Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF 
opgestelde reglementen en voorwaarden. 

 Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een 
klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken. Het heeft onze voorkeur dit via het eerder 
genoemde E-mail adres te doen. 
 

Met vriendelijke groet, 

All in Fysio 


