
 

 

 

 

Praktijkvoorwaarden 
Om de afspraken met elkaar zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben wij praktijkvoorwaarden opgesteld. Een 

bezoek aan onze praktijk is gebonden aan deze voorwaarden.   

 

Algemeen 

1. Bij binnenkomst van het sportcentrum dient u zich te melden bij de receptie.  
  

2. Ter hygiëne vragen wij u een badlaken mee te nemen naar iedere afspraak.  
 

3. Op de eerste afspraak dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.  
 

4. Bij verhindering uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen, dan wordt de afspraak niet in rekening gebracht. 
Afzeggen kan door een bericht te sturen naar het telefoonnummer van de behandelend fysiotherapeut. 

 

5. U bent zelf verantwoordelijk op de hoogte te zijn van de vergoeding voor fysiotherapie van uw verzekeraar. 
 

6. Als u niet (meer) aanvullend verzekerd bent krijgt u een nota volgens de tarieven van de praktijk. 
 

7. De fysiotherapiepraktijk alsmede het sportcentrum is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van 
eigendommen in het pand of het buitenterrein (auto, fiets). 

 

8. Het is niet toegestaan eigen drank of eten te consumeren in het sportcentrum. Een afsluitbare bidon met 
water is toegestaan. Eten en drinken is alleen toegestaan in de horecaruimte. Rookverbod geldt in het gehele 
gebouw.  
 
 

Gebruik van fitnessruimte en kleedkamers 

9. Voor het betreden van de fitnessruimte heeft u toestemming van de fysiotherapeut nodig. 
 

10. U houdt zich aan het oefenprogramma welke de fysiotherapeut u geïnstrueerd heeft.  
 

11. Voor het gebruik van de fitnessruimte kleedt u zich conform de voorwaarden van het sportcentrum (schone 
sportschoenen, niet afgevende zolen, heren dragen geen shirt zonder mouwen) en u gebruikt een handdoek.  
 

12. Het is niet toegestaan om tassen, schoeisel of kleding achter te laten in de kleedkamers. Lockers in de 
kleedkamers zijn verplicht. U kunt gratis gebruik maken van de lockers.  
 

13. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de sauna van het sportcentrum, tenzij u een lidmaatschap / 
abonnement bij het sportcentrum heeft waarbij gebruik van de sauna is inbegrepen.  

 

 

 


