tariefoverzicht
Tarievenlĳst niet-gecontracteerde fysiotherapie 2018
(Buiten de polis ziektekostenverzekering)
Verrichting
- Zitting fysiotherapie
- Zitting geriatriefysiotherapie
- Zitting oedeemtherapie
- Zitting manuele therapie
- Aan huis of instelling

Tarief
€ 34,00
€ 44,00
€ 55,50
€ 44,00
+ € 19,00

- Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen (45 min.)
- Aan huis of instelling

€ 49,00
+ € 19,00

- Screening
- Intake en onderzoek na screening
- Intake en onderzoek na verwijzing
- Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek / second opinion
- Aan huis of instelling

€ 18,00
€ 47,00
€ 47,00
€ 60,50
+ € 19,00

- Groepszitting 2 personen (60 min)
- Groepszitting 3 personen (60 min)
- Groepszitting 4 personen (60 min)

€ 33,00
€ 28,00
€ 23,00

- Kort rapport fysiotherapie (excl 21% BTW)
- Uitgebreid rapport fysiotherapie (excl 21% BTW)

€ 33,00
€ 63,00

- Instructie mantelzorg (per 30 min. excl. “aan huis”-tarief)
- Instructie loophulpmiddel (per 30 min, excl. “aan huis”-tarief)
- Aan huis of instelling
- Verstrekte verband-, tape- en hulpmiddelen

€ 34,00
€ 34,00
+ € 19,00
Kostprijs

Bovengenoemde bedragen kunnen contant worden afgerekend of worden overgemaakt op
rekeningnummer: NL85 RABO 01522.38.085 tnv Houben Fysiotherapie te Sittard.
Betalingen worden altijd van een factuur voorzien. Betaling van een factuur binnen 14 dagen.

tariefoverzicht
Tarievenlĳst Personal Training 2018-2019
Verrichting
- Inbody incl. informatie en advies
- Fittest en intake 60 minuten (incl. BTW)
- Los trainingsschema

Tarief
€ 20,00
€ 65,00
€ 15,00

- Personal Training 1 op 1 per sessie van 1 uur (incl. BTW)
- Personal Training 1 op 2 per sessie van 1 uur (incl. BTW)

€
€

- Personal Training 1 op 1 10 sessies van 1 uur (incl. BTW)
- Personal Training 1 op 2 10 sessies van 1 uur (incl. BTW)

€ 400,00
€ 250,00

- Small Group Training 3-5 personen 1x/week 1 uur per maand (incl. BTW)
- Small Group Training 3-5 personen 2x/week 1 uur per maand (incl. BTW)
- Small Group Training 6-10 personen 1x/week 1 uur per maand (incl. BTW)
- Small Group Training 6-10 personen 2x/week 1 uur per maand (incl. BTW)

€
€
€
€

45,00
27,50

58,00
78,00
48,00
68,00

Korting Small Group Training
Ontvang € 5,- korting op de maandprijs bij het afnemen van 6 maanden en €10,- korting
op de maandprijs bij het afnemen van 12 maanden Small Group Training.
- SeniorenFit 1x/week 1 uur per maand (incl. BTW)
- SeniorenFit 2x/week 1 uur (per maand (incl. BTW)

€ 30,50
€ 53,00

Korting SeniorenFit
Ontvang 5% korting op de maandprijs bij het afnemen van 6 maanden en 10% korting
op de maandprijs bij het afnemen van 12 maanden Small Group Training.
Bĳ het direct contant of per bank overmaken van een jaarabonnement krĳgt men 1 maand gratis.
Wie iemand lid weet te maken heeft recht op gratis 4x een Inbody meting op Test & Meetdagen.
Voor meer informatie of een vrĳblĳvend kennismakingsgesprek kunt u contact met ons opnemen via
info@houbenpersonaltraining.nl of kĳk op onze website www.houbenpersonaltraining.nl
Bovengenoemde bedragen kunnen contant worden afgerekend of worden overgemaakt op
rekeningnummer: NL85 RABO 01522.38.085 tnv Houben Fysiotherapie te Sittard.
Betalingen worden altijd van een factuur voorzien. Betaling van een factuur binnen 14 dagen.

tariefoverzicht
Tarievenlĳst massages 2018
Verrichting
- Ontspanningsmassage 30 minuten (incl. BTW)
- Ontspanningsmassage 60 minuten (incl. BTW)
- Sportmassage 30 minuten (incl. BTW)
- Sportmassage 60 minuten) (incl. BTW)

Tarief
€ 30,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 50,00

Combi massages
- Sportmassage gecombineerd met een ontspanningsmassage 90 minuten (incl. BTW) €

60,00

Rittenkaarten
- 10x Ontspanningsmassage 30 minuten (inc. BTW)
- 10x Ontspanningsmassage 60 minuten (inc. BTW)
- 10x Sportmassage 30 minuten (inc. BTW)
- 10x Sportmassage 60 minuten (inc. BTW)

€
€
€
€

270,00
465,00
270,00
465,00

Acupunctuur
- Zitting acupunctuur kort

€

45,00

Let op!
Er is ook de mogelijkheid tot cadeaukaarten. Vraag naar de voorwaarden bij onze massagoloog
Voor afspraken bel of mail naar de praktijk. Telefoon 046-888 10 07 of mail info@houbenfysiotherapie.nl
Bovengenoemde bedragen kunnen contant worden afgerekend of worden overgemaakt op
rekeningnummer: NL85 RABO 01522.38.085 tnv Houben Fysiotherapie te Sittard.
Betalingen worden altijd van een factuur voorzien. Betaling van een factuur binnen 14 dagen.

