
Voorwaarden
Vraag uw Rugexpert naar het inschrijfformulier. 

Op de achterzijde van het inschrijfformulier staan alle 

algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het 

Rug Vitaal Pakket.  

 

Het inschrijfformulier is verkrijgbaar in alle vestigingen.

Kijk voor meer informatie op: 

www.fysius.nl/rugvitaalpakket

www.fysius.nlBel: 0800 - 222 22 27 (gratis) of kijk op www.fysius.nl

Rug Vitaal Pakket

Altijd een

vestiging

bij u in 

de buurt!

Bel: 0800 - 

222 22 27
 (gratis) 

9.1

Fysius. 
Het antwoord op rugpijn!
Fysius Rugexperts is gespecialiseerd in het 

behandelen van wervelkolomgerelateerde klachten 

zoals rug-, nek-, bekken- en schouderklachten.

Met een persoonlijk behandelplan werken wij graag 

samen met u aan een optimaal behandelresultaat!

Service met zorg

Samen werken aan een duurzaam herstel

Specialistische zorg door Rugexperts

Unieke, persoonlijke en transparante aanpak

Inzicht in uw resultaat en vooruitgang

Rugcoach voor het leven

Wat kunt u van ons verwachten?



Rug Vitaal Pakket
Bent u niet voldoende verzekerd voor fysiotherapie? 

Fysius Rugexperts heeft hiervoor een oplossing, waardoor 

voor u de beste zorg bij Fysius toch betaalbaar is. 

U betaalt per maand (gedurende 12 maanden) een vast 

abonnementsbedrag, zodat u exact weet waar u aan toe 

bent.

Vaak ontstaan de meeste kosten in de beginperiode van 

een intensief behandeltraject. Door gebruik te maken 

van het Rug Vitaal Pakket betaalt u een jaar lang een vast 

bedrag (zonder rente of extra kosten) per maand. 

Bij het afsluiten van een Rug Vitaal Pakket ontvangt u 

(afhankelijk van uw pakket keuze) een gratis intake en/of 

gratis behandeling(en).

Bijkomend voordeel is dat u het pakket pas afsluit op het 

moment dat u het nodig heeft. Zelfs tijdens de intake kunt u 

nog beslissen of u hiervan gebruik wilt maken. 

Rug Vitaal Basis
•     10 behandelingen

•     Plus 1 gratis intake 

       (of 1 gratis behandeling*)

* Indien u al een intake heeft gehad.

Maandbedrag
€ 35,75 (gedurende 12 maanden)

Van € 498,25 voor € 429,- (totale voordeel € 69,25)

Maandbedrag
€ 52,85 (gedurende 12 maanden)

Van € 755,35 voor € 634,20 (totale voordeel € 121,15)

Maandbedrag
€ 69,65 (gedurende 12 maanden)

Van € 1.012,45 voor € 838,20 (totale voordeel € 174,25)

Rug Vitaal Medium
•     15 behandelingen

•     Plus 1 gratis intake en 1 gratis behandeling 

       (of 2 gratis behandelingen*)

Rug Vitaal Excellent
•     20 behandelingen

•     Plus 1 gratis intake en 2 gratis behandelingen 

       (of 3 gratis behandelingen*)

Altijd een passend pakket
Naar aanleiding van uw diagnose kunt u in overleg met 

uw behandelaar zelf kiezen welk pakket het beste bij uw 

situatie past.

De voordelen op een rij:
•     Onafhankelijk van zorgverzekeraars

•      Pas afsluiten wanneer u zorg nodig heeft

•      Geen grote bedragen in 1 keer maar een voordelig 

maandelijks abonnementstarief

•     Gratis intake en/of gratis behandeling(en)

Bel: 0800 - 222 22 27 (gratis) of kijk op www.fysius.nl

Marian ten Have
Lees meer ervaring op fysius.nl/cliëntervaringen

“Met het Rug Vitaal Pakket wist ik precies waar ik aan toe 

was, ondanks dat ik geen aanvullende verzekering had. 

Mijn zorgkosten zijn nu betaalbaar en inzichtelijk.”
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Pas afsluiten
wanneer u zorg 

nodig heeft!

Het Rug Vitaal Pakket

helpt u verder!


