
Aanmeldingsformulier                      
Gelieve het formulier eerst in te vullen en daarna met de printknop onderaan de pagina uit te printen. 
Dit document wordt niet via Internet verstuurd of opgeslagen. U kunt het document hooguit op uw eigen computer  opslaan.

 Persoonsgegevens

Achternaam (-Meisjesnaam)

Voorletters

Tussenvoegsel

Roepnaam

Geboortedatum

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Burgerservicenummer

 Overige gegevens 

Verzekeringsnummer

Verzekeraar 

Aanvullend verzekerd, zo ja welk   
AV- pakket heeft u?

Is dit de eerste keer dat u dit jaar 
naar de fysiotherapeut gaat?

Naam huisarts

Naam verwijzer

Mag de fysiotherapeut contact 
opnemen met de verwijzer? 

 Voorwaarden dienstverlening

Behandeling geschiedt op medische indicatie van de huisarts of specialist, middels een schriftelijke verwijzing of 
u komt zonder verwijzing. Overige behandelingen/verrichtingen/leveringen komen rechtstreeks voor rekening 
van de cliënt.  

Een behandeling kan tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verzet door de 
cliënt. Een niet tijdig geannuleerde behandeling wordt rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht. 

De nota wordt door de cliënt binnen 14 dagen betaald aan Fysiotherapie Jessy Maas, tenzij deze rechtstreeks 
bij de Zorgverzekeraar wordt gedeclareerd door Fysiotherapie Jessy Maas. Kosten die gemaakt worden voor 
niet tijdige betaling van de nota worden in rekening gebracht aan de cliënt. De cliënt is verplicht deze extra 
kosten te betalen aan Fysiotherapie Jessy Maas. 

Cliënt heeft voorafgaande aan de 1ste afspraak nagegaan in welke mate en in welke situaties hij/zij wat vergoed 
krijgt van de zorgverzekeraar. Kosten die niet worden vergoed door de verzekeraar, worden door de cliënt 
rechtstreeks aan Fysiotherapie Jessy Maas betaald. 

Ondergetekende geeft aan dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld en gaat akkoord met de voorwaarden 
voor de dienstverlening.

 Datum                                                    Handtekening

 [   ]

 [   ]

 [   ]

 [   ]

 [   ]

 [   ]

 [   ]

 [   ]

 [   ]

 [   ]

 [   ]

 [   ]

 [   ]

 [   ]

Door de
fysiotherapeut

 in te vullen:

 Fysiotherapie Jessy Maas


Aanmeldingsformulier                                                         
Gelieve het formulier eerst in te vullen en daarna met de printknop onderaan de pagina uit te printen.
Dit document wordt niet via Internet verstuurd of opgeslagen. U kunt het document hooguit op uw eigen computer  opslaan.
 Persoonsgegevens
Achternaam (-Meisjesnaam)
Voorletters
Tussenvoegsel
Roepnaam
Geboortedatum
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Burgerservicenummer
 Overige gegevens 
Verzekeringsnummer
Verzekeraar	
Aanvullend verzekerd, zo ja welk  
AV- pakket heeft u?
Is dit de eerste keer dat u dit jaarnaar de fysiotherapeut gaat?
Naam huisarts
Naam verwijzer
Mag de fysiotherapeut contact opnemen met de verwijzer? 
 Voorwaarden dienstverlening
Behandeling geschiedt op medische indicatie van de huisarts of specialist, middels een schriftelijke verwijzing of u komt zonder verwijzing. Overige behandelingen/verrichtingen/leveringen komen rechtstreeks voor rekening van de cliënt. 
Een behandeling kan tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verzet door de cliënt. Een niet tijdig geannuleerde behandeling wordt rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
De nota wordt door de cliënt binnen 14 dagen betaald aan Fysiotherapie Jessy Maas, tenzij deze rechtstreeks bij de Zorgverzekeraar wordt gedeclareerd door Fysiotherapie Jessy Maas. Kosten die gemaakt worden voor niet tijdige betaling van de nota worden in rekening gebracht aan de cliënt. De cliënt is verplicht deze extra kosten te betalen aan Fysiotherapie Jessy Maas.
Cliënt heeft voorafgaande aan de 1ste afspraak nagegaan in welke mate en in welke situaties hij/zij wat vergoed krijgt van de zorgverzekeraar. Kosten die niet worden vergoed door de verzekeraar, worden door de cliënt rechtstreeks aan Fysiotherapie Jessy Maas betaald.
Ondergetekende geeft aan dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld en gaat akkoord met de voorwaarden voor de dienstverlening.
 Datum                                                    Handtekening
 [   ]
 [   ]
 [   ]
 [   ]
 [   ]
 [   ]
 [   ]
 [   ]
 [   ]
 [   ]
 [   ]
 [   ]
 [   ]
 [   ]
Door de
fysiotherapeut
 in te vullen:
 Fysiotherapie Jessy Maas
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