Huisregels
 Patiënten dienen zich bij aanmelding te kunnen identificeren middels een geldig legitimatiebewijs;
 In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands

Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de criteria van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF);
 Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing;
 Een ieder dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; het management

behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te
ontzeggen;
 Fysiotherapie GOED Amsterdam aanvaart geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van

eigendommen van bezoekers in de praktijk of daarbuiten;
 Gelieve uw fiets, brommer, motor of auto te parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken of

parkeerplaatsen en wel zodanig dat anderen daar geen overlast van ondervinden en de toe- en doorgang
voor hulpdiensten is gegarandeerd;
 Gelieve de lectuur, die u tijdens het wachten leest, terug te leggen op de daarvoor bestemde plaats als

u de wachtruimte verlaat;
 In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties

(brandweer, politie) op te volgen;
 Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers;
 Gelieve de oefenzaal alleen met schoon schoeisel te betreden;
 Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de

wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen;
 Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut

gehaald bent, meldt u dan s.v.p.;
 Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een

behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor
of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op onze voicemail;
 Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed

krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de
mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars;
 De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de

instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

