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Huisreglement Goudenhart – Fysiotherapie 

 

• Goudenhart heeft een overeenkomst met alle zorgverzekeraars en declareert rechtstreeks 

bij hen tegen contractueel afgesproken tarieven. 

Het aantal behandelingen en het tarief dat door uw zorgverzekering wordt vergoed, verschilt 

per verzekeraar en verzekerd pakket. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw polisvoorwaarden. 

Bent u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd dan wordt de rekening naar u gestuurd 

en dient u deze zelf te betalen. De kosten per behandeling kunt u navragen bij het 

paramedisch secretariaat.  

 

• Bij verhindering dient u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen anders 

wordt 75% van het gehanteerde tarief bij u in rekening gebracht. Dit wettelijk toegestane 

wegblijftarief wordt niet vergoed door uw zorgverzekering. U kunt uw afspraak telefonisch  

of per email afzeggen: 079-7122190 of info@goudenhart.nu. Indien u geen gehoor krijgt, 

laat dan een bericht achter op de voicemail. 

 

• Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de oefenruimte en behandelkamer 

tijdens behandeling. 

 

• Het maken van foto-, en/of video-opnames is niet toegestaan in de oefenruimte en 

behandelkamers i.v.m. de privacy van onze cliënten. 

 

• Goudenhart is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van uw 

persoonlijke eigendommen. Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter.  

 

• Gebruik maken van fitnessapparatuur zonder toestemming van uw therapeut is niet 

toegestaan. Goudenhart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel bij 

gebruik van de oefenzaal en/of oefenmaterialen zonder toestemming van uw fysiotherapeut 

of diens vervanger. 

 

• Na gebruik van fitnessapparatuur wordt deze schoongemaakt met schoonmaakmiddel en 

papier. 

 

• Het is niet toegestaan om de afdelingsgang van Goudenhart met een scootmobiel binnen te 

rijden. In de centrale hal van Vivaldi is er parkeergelegenheid voor uw scootmobiel. Overleg 

met uw fysiotherapeut indien de bereikbaarheid van de oefenzaal hierdoor voor u niet 

haalbaar is. Elektrische rolstoelen zijn toegestaan. 

 

• Goudenhart leidt fysiotherapeuten op middels het aanbieden van stages. Als u de 

aanwezigheid van de stagiaire niet wenst, kunt dit voorafgaand aan uw behandeling bij uw 

fysiotherapeut aangeven. 

 

• Heeft u een klacht, bespreek dit eerst met uw fysiotherapeut. Mocht u er samen niet 

uitkomen, dan kunt u zich richten tot de manager behandeling van Goudenhart.  

Tevens zijn wij aangesloten bij het klachtenreglement van Fundis.  


