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Betaling 
Fysiotherapie zit in de aanvullende verzekering. Indien u niet of onvoldoende verzekerd 
bent krijgt u een rekening via mail. Heeft u geen email adres dan ontvangt  u de 
rekening per post. Er is een betalingstermijn van 30 dagen. Niet nagekomen afspraken 
worden in rekening gebracht. 
 
Stage begeleiding 
Vanuit de opleiding fysiotherapie uit Groningen begeleiden wij stagiaires. 
Mocht u bezwaar hebben tegen het behandeld worden door een stagiaire, dan kunt u dit 
kenbaar maken aan uw fysiotherapeut en zal hier rekening mee gehouden worden. 
 
Klachtenregeling 
Bij problemen of onduidelijkheden: bespreek en vraag het uw behandelend 
fysiotherapeut. Een brochure over de klachtenregeling kunt u vinden in het folderrek of 
vraag ernaar. 
 
Privacy 
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Op deze registratie is 
de wet op de Persoongegevens van toepassing. Ook zijn er een aantal regels vastgelegd 
in een privacyreglement. 
U kunt deze altijd inzien bij uw fysiotherapeut. 
 
Huisregels 

 I.v.m. de hygiëne vragen wij om een handdoek mee te nemen voor de 
behandeling. 

 U dient zich te allen tijde te kunnen identificeren d.m.v. paspoort, 
identiteitsbewijs of rijbewijs. 

 De oefenzaal alleen betreden met daarvoor geschikt schoeisel. 
 De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of 

op het buitenterrein (auto of fiets) 
 De praktijk heeft voldoende parkeergelegenheid. Kijk even of u de andere mensen 

niet hindert als u de auto wegzet.      
 Telefonisch contact: we proberen een keer per behandeling de telefoon op te 

pakken. Spreekt u daarom de voicemail in als we niet naar de telefoon komen. We 
bellen u dan terug. Op maandag, woensdag en donderdag is onze administratief 
medewerker aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

 U kunt u vraag ook mailen:info@fysiohennybiemans.nl 
 
De huisregels zijn opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. 
Met als doel om voor zowel de cliënten,bezoekers als de medewerkers een veilige en 
prettige omgeving te creëren en te behouden. 
 
Kwaliteitsverbetering 
Na afloop van uw behandeltraject zal u gevraagd worden om mee te werken aan een 
tevredenheidonderzoek, Wij hopen  dat u die naar waarheid wilt invullen. 
Deze zal gebruikt worden om de kwaliteit van de praktijk zo goed mogelijk te houden. 
 
Hopend op een prettig verblijf, en heeft u op of aanmerkingen we horen ze graag van u. 
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