
Algemene voorwaarden en privacy beleid  
 

1. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningen aan- en 
(behandel)overeenkomsten tussen patiënt/klant en Beter Fysiotherapie & Revalidatie, tenzij 
daarvan schriftelijk wordt afgeweken door een van beide partijen. Alle patiënten en klanten 
kunnen de algemene voorwaarden lezen op de website of in de praktijk schriftelijk 
raadplegen.  
 

2. Behandelovereenkomst 
Beter Revalidatie & Fysiotherapie zal met de patiënt, die advies en/of hulp nodig heeft 
omwille van gezondheidsproblemen, een behandelovereenkomst aangaan. De 
behandelovereenkomst wordt aangegaan doordat de patiënt toestemt om intake/onderzoek 
te laten plaatsvinden en aansluitend een behandelprogramma op te stellen.  

 
Indien de behandelaar dit behandelprogramma niet zelf kan uitvoeren zal een passend 
advies voor eventuele andere zorg opgesteld worden in overleg met de patiënt. 
 

3. Privacy beleid 
De bescherming van uw persoonsgegevens is een belangrijke waarde van Beter Revalidatie & 
Fysiotherapie. De praktijk voldoet aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Hebt u nog 
vragen met betrekking tot het privacy beleid van Beter Revalidatie & Fysiotherapie dan kunt 
u contact opnemen via onze contactgegevens.  

a. Verwerking van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende doelstellingen: maken van 
afspraken, uitvoering geven van behandelovereenkomst, administratieve 
doeleinden, bijhouden medisch dossier en behandelplan. De volgende 
persoonsgegevens van u zullen gevraagd worden: 

§ Voornaam; 
§ Tussenvoegsel; 
§ Achternaam; 
§ Telefoonnummer; 
§ Adresgegevens; 
§ Geslacht; 
§ Geboortedatum; 
§ BSN nummer; 
§ Verzekeringsgegevens (zorgverzekeraar); 
§ Naam huisarts; 
§ Gegevens over uw gezondheid. 

Bovenstaande gegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de 
behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar conform de Wet Geneeskundige 
Behandelovereenkomst (WGBO). 

b. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden 
Enkel met toestemming van u als patiënt zal Beter Revalidatie & Fysiotherapie uw 
gegevens doorgeven aan derden. Dit kan zijn omwille van een doorverwijzing naar 
een andere zorgverlener (medisch specialist) of andere collega.  
 
Enkel indien wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen zullen wij 
genoodzaakt te zijn dit te doen, dit kan bijvoorbeeld zijn in het kader van een 
politieonderzoek.  
 



Op vraag van u kunnen wij, met schriftelijke toestemming, uw gegevens ook delen 
met derden. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij het opstellen van een 
rapportage voor een arbeidsongeval.  

c. Minderjarigen 
Enkel met schriftelijke toestemming van ouder/verzorger verwerken wij 
persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar (minderjarigen). 

d. Beveiliging van persoonsgegevens 
In het erkende administratiesysteem (Spotonmedics) worden uw gegevens veilig 
bewaard. Dit administratiesysteem kan enkel gebruikt worden door middel van 
gebruikersnaam/wachtwoord en tevens wordt twee-laags authenticatie gebruikt als 
extra beveiliging. 

e. Geheimhoudingsplicht 
Wij hebben het plicht tot geheimhouden en zwijgen van elk geheim waarvan u ons 
op de hoogte brengt of wat wij vermoeden. 

f. Rechten omtrent inzage van uw gegevens 
U heeft als patiënt ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien en een 
afschrift te ontvangen binnen redelijke termijn. Tevens heeft u altijd het recht om de 
toestemming die u gegeven hebt voor verwerking van uw persoonsgegevens in te 
trekken. 
 

4. Betalingsvoorwaarden 
Onderstaande betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst 
tussen u als cliënt en het Beter Revalidatie & Fysiotherapie. Deze zijn onlosmakelijk 
verbonden met de betalingsovereenkomst. 

a. Indien afspraken niet kunnen worden nagekomen dienen deze 24 uur van tevoren te 
worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden 
in rekening gebracht. 

b. De factuurdeclaraties (behandelingen en overige diensten) dienen binnen 14 dagen 
na de factuurdatum te worden voldaan. Indien u in gebreke blijft ontvangt u 
eenmalig een aanmaningsbrief. Deze geldt ook als ingebrekestelling en dient binnen 
14 dagen te worden voldaan. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de 
aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat 
moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het 
notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. 

c. Openstaande facturen dienen overgemaakt te worden op bankrekeningnummer 
NL85 RBRB 0200 6379 59 ten name van Beter Revalidatie & Fysiotherapie (gelieve 
uw factuurnummer te vermelden). 

d. Beter Revalidatie & Fysiotherapie werkt bewust zonder contract met 
zorgverzekeraars. Dit betekent dat u de factuur dient te betalen aan Beter 
Revalidatie & Fysiotherapie. Nadien kunt u de factuur indienen bij uw 
zorgverzekeraar voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Wij adviseren u om uw eigen 
polisvoorwaarden raad te plegen bij uw zorgverzekeraar. 

e. Betalingsvoorwaarden zijn mede opgesteld volgens de richtlijn van het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Uw gegevens worden 
vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier (EPD), conform de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP). 
 

5. Aansprakelijkheid 
a. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade van uw 

eigendommen binnen het pand gelegen op parkweg 3 te Born. Laat geen 
eigendommen of waardevolle spullen achter in de ruimtes. 



b. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is 
uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij 
deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn. 

c. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening 
geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart de praktijk tegen vorderingen van 
derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door 
de praktijk ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of 
dienstverlening. 

d. De praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking 
tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening. 

e. Iedere aansprakelijkheid van de praktijk voor schade die voortvloeit uit, of verband 
houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is 
gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-
aansprakelijkheidsverzekeraar van Beter Revalidatie & Fysiotherapie dier zake 
uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die 
verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 

f. Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de 
betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze 
vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden. 

g. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening 
geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Beter Revalidatie & Fysiotherapie tegen 
vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband 
houdende met door de fysiotherapeut ten behoeve van de patiënt verrichte 
behandelingen en/of dienstverlening. 
 

6. Kwaliteit 
Beter Revalidatie & Fysiotherapie voldoet aan de kwaliteitseisen van het Koninklijk 
Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en de wettelijke verplichtingen. De fysiotherapeut is 
geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF en in het BIG-register. 
Tevens heeft de praktijk en therapeut een AGB-code. 
 

7. Behandeling 
a. U kunt telefonisch, via mail of via online inplannen uw afspraak wijzigen tot 24 uur 

voor de afspraak. Indien u verhinderd bent dient u dit 24 uur voor de afspraak 
kenbaar te maken. 

b. U kunt een afspraak maken met of zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist. 
c. Neem een identiteitsbewijs mee naar de eerste afspraak. 
d. Om het optimale resultaat te bereiken vragen we u om alle informatie aangaande de 

huidige klachten en medische voorgeschiedenis te delen met uw therapeut.  
e. Probeer de adviezen te volgen en oefeningen te doen om zo het gewenste resultaat 

te bereiken.   
f. U mag plaatsnemen in de wachtruimte van Leef & Beweeg of u mag reeds starten 

met oefeningen in de oefenruimte van Beter Revalidatie en Fysiotherapie. 
g. U mag gebruiken van de lockers van Leef & Beweeg voor uw waardevolle spullen. 
h. U kunt gebruikmaken van de kleedruimtes van Leef & Beweeg. 

 
8. Gedragsregels Beter Revalidatie & Fysiotherapie 

a. Patiënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) 
normen en waarden.  

b. Gelieve uw telefoon op stil te zetten en zo weinig mogelijk te gebruiken in de 
praktijkruimte. 



c. Bij het oefenen in de trainingszaal graag (sport) schoeisel gebruiken die u niet buiten 
gebruikt.  

d. Een handdoek is verplicht bij het gebruik maken van de oefenruimte. Tevens vragen 
wij u de oefentoestellen schoon te maken na gebruik. 

e. Het is verboden te roken in de praktijk 
f. Graag uw begrip voor eventuele onvoorziene langere wachttijden. 

 
9. Klachten- en geschillenregeling 

Beter Revalidatie & Fysiotherapie probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u 
desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken bij uw 
fysiotherapeut. Mocht u er onderling niet uitkomen kunt u gebruik maken van de 
Klachtenregeling van het KNGF. Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel: 
4672929 of www.defysiotherapeut.com 
 
 
Klachtenregeling: Beter Revalidatie & Fysiotherapie is aangesloten bij het KNGF en de 
fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld 
conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.  
 

10. Wijzigingen algemene voorwaarden en privacy beleid 
Beter Revalidatie & Fysiotherapie behoudt zich ten alle tijden het recht om de algemene 
voorwaarden en het privacy beleid aan te passen. Tevens behoudt Beter Revalidatie & 
Fysiotherapie het recht om de tarieven jaarlijks te wijzigen. 

 
 


