
  
 
 
 

HUISREGLEMENT 
 

 
 

1. Voor afspraken zijn we bereikbaar onder  
Telefoonnummer: 0475-320399  
Ma t/m Do 08:00-21:30 uur 
Vr 08:00-20:00 uur 
Za 09:00-13:00 uur 
Per e-mail: bsfysio@live.nl 

1a. De openingstijden van de praktijk zijn:  
Maandag en woensdag 08:00-21:00 uur  
Dinsdag en donderdag 08:00-20:00 uur  
Vrijdag 08:00-18:00 uur  
Zaterdag: 09:00-12:00 uur  
Zondag: gesloten  

1b. Voor administratieve vragen kunt u bellen met de praktijk:  
Maandag: 08:00-18:00 uur  
Dinsdag: 13:00-18:00 uur 
Woensdag: 08:00-14:00 uur  
Donderdag: 08:00-18:00 uur  
Vrijdag: 08:00-18:00 uur  

2.  Behandeling alléén op afspraak.  
3.  Nieuwe patiënten dienen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.  
4.  Indien u een afspraak niet kunt nakomen dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te 

melden.  
5.  Een niet nagekomen afspraak en een te laat afgemelde afspraak (24 uur) worden volledig in 

rekening gebracht.  
6. De behandelingen door Birgit Schmitz zijn Manueel Therapeutische of Oedeem  

Therapeutische behandelingen.  
U dient zelf te zorgen voor een verwijzing voor manuele therapie of oedeem therapie indien 
uw zorgverzekeraar dit nodig acht.  

7. Voor manuele therapie en oedeem therapie geldt een hoger tarief dan voor 
fysiotherapeutische behandelingen. 

8.  U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat uw 
verzekeraar vergoedt of de hoogte van het budget dat u mag besteden. De praktijk is op geen 
enkele wijze daarvoor verantwoordelijk.  

9. Als u deelneemt aan de Groepsfysiotherapie en/of onze Beweegprogramma’s dient u zich 
aan de uren te houden waarin een fysiotherapeut in de trainingsruimte aanwezig is en aan of 
af te melden. 

10. De oefenruimte mag alleen met schone schoenen worden betreden.  
11. Het nuttigen van eet-en drinkwaren (behalve water) is niet toegestaan in de oefen-, 

behandel- en wachtruimtes.  
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12. In de praktijk geldt een rookverbod.  
13. Apparatuur en/of computers worden uitsluitend door de fysiotherapeut/medewerker 

ingesteld.  
14.  Tijdens het gebruik van de apparaten is het gebruik van een handdoek i.v.m. de  

hygiëne vereist.  
15.  Gelieve geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter te laten.  
16.  De praktijk Fysiotherapie Birgit Schmitz en Gezondheidscentrum PeopleCare zijn niet 

aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de in het gebouw of binnen de directe 
omgeving van het gebouw zich bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.  

17.  Indien u opmerkingen, ideeën etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening  
dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons  
doorgeven.  
 

Overeenkomsten zorgverzekeraars  
Wij hebben overeenkomsten, inclusief tariefafspraken, met alle zorgverzekeraars. 
 
Gezondheidscentrum PeopleCare 
Fysiotherapie Birgit Schmitz  
Louis Eijssenweg 3  
6049 CD  Herten 
Telefoonummer: 0475-320399  
 

E-mail:   bsfysio@live.nl    
 
Website:   www.bsfysio.com    www.rugfit.nl     www.peoplecareroermond.nl   
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