
VERGOEDINGEN 
Wij zijn een gecontracteerde praktijk! 
 
Wat betekent dat? 
Dat betekent dat wij een directe samenwerking hebben met bijna alle zorgverzerzekeraars. 
Bekijk hieronder het overzicht met alle zorgcontracten voor 2021. 
 
Smart Road Physiotherapy heeft geen contract met mijn zorgverzekeraar, wat nu? 
U ontvangt van ons een nota, die u dan zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk 
van de polis die u heeft, krijgt u bij een aanvullende verzekering een groot gedeelte tot wel het 
volledig bedrag vergoed van uw zorgverzekeraar. Tegenwoordig kunt u bij veel zorgverzekeraar 
met een klik op de knop via de app de factuur indienen.  
 
Hoe betaal ik mijn nota? 
Wanneer u door een fysiotherapeut van Smart Road Physiotherapy bent behandeld, kunt per pin 
of betaalverzoek* betalen. Binnen 24 uur na uw behandeling ontvang u per mail uw factuur, 
waarna u deze eventueel kunt indienen/declareren bij uw zorgverzekeraar. 
 
Betaling via een betaalverzoek* 
•    De door de fysiotherapeut aan u gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 14 
dagen na datum van de factuur te zijn betaald. 
•    Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald 
krijgt u een betalingsherinnering. 
•    Bij niet-betaling na 7 dagen na de 1e betalingsherinnering is Smart Road Physiotherapy 
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 uw als patiënt. De buitengerechtelijke 
incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van €35,-. 
•    Bij betalingsachterstand is de fysiotherapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten 
totdat u aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 
 
TARIEVEN 
•    Zitting fysiotherapie      €37,50 
•    Screening, intake en onderzoek    €47,50 
•    Intake en onderzoek na verwijzing    €47,50 
•    Telefonisch of E-consult     €37,50 
•    Niet nagekomen afspraak*     €37,50 
•    Rapportage t.b.v. bedrijfsarts of letselschadeadvocaat* €98,75 
 
•    9-rittenkaart**      €300,00 
•    12-rittenkaart**      €400,00 
•    20-rittenkaart** (voor een chronische klacht)   €650,00 



 
* Deze bedragen dient u zelf te betalen en kunnen niet bij de zorgverzekeraar of instelling in rekening worden gebracht! 

** Rittenkaarten zijn bedoeld voor als u geen behandelingen meer heeft in uw aanvullende verzekering. 

 
De bovenstaande tarieven gelden alleen indien onze praktijk geen overeenkomst/contract heeft 
afgesloten met uw zorgverzekeraar of wanneer u géén aanvullende of een te beperkte 
aanvullende verzekering heeft afgesloten. 
 
Wanneer afspraken minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail zijn verplaatst of 
afgemeld, worden deze niet in rekening gebracht. Bij het niet of niet tijdig afmelden, behouden 
wij ons het recht voor deze (behandel)afspraak in rekening te brengen. 
 
Wil je weten wat voor vergoeding u krijgt voor uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met je 
zorgverzekeraar. 
 

OVERZICHT ZORGVERZERKAARS 2021 
    

WEL contract 
Achmea  VGZ ASR iptiQ 
Avero Achmea Bewuzt De Amersfoortse Besured 
De Friesland IZZ Ditzo National 

Academic 
FBTO IZA Aevitae Promovendum 
Interpolis UMC  iptiQ 
Pro Life Univé Menzis  
ZieZo Zekur.nl Anderzorg CZ 
Zilveren Kruis VGZ Menzis CZ 
OZF Aevitae Hema CZdirect 
Aevitae United Consumers PMA Just 
AON   Nationale 

Nederlanden 
One Underwriting DSW ONVZ OHRA 
 DSW VVAA  
ENO InTwente PNOzorg  
Salland Stad Holland ONVZ  
ZorgDirect    
    
    

GEEN contract 
Zorg en Zekerheid    
AZVZ    
Zorg en Zekerheid 
 

   

 


