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Inschrijfformulier Najaarspakket 2018
Vul hieronder uw gegevens in en geef het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier aan uw Rugexpert. 

Uw inschrijving wordt vervolgens in behandeling genomen. Het Najaarspakket wordt in 1 termijn middels automatische incasso 

afgeschreven van uw bankrekening.

Naam:   

Voorletters en achternaam (zoals vermeld in ID-document)

Straatnaam:

Postcode:    Huisnr.:        Huisnr. toevoeging:

Plaatsnaam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Geslacht:

Bankrekeningnummer (IBAN):

Burgerservicenummer:

Startdatum Najaarspakket:

U spreekt hierbij met Fysius B.V. af om het Najaarspakket af te nemen. 

Dit pakket bestaat uit één intake en 4 reguliere behandelingen. Het totaalbedrag van dit pakket bedraagt €199,00. 

Met het speciale Najaarspakket is het extra aantrekkelijk om direct te starten of door te gaan met uw behandeling. 

Zo kunt u, ook wanneer uw behandelingen niet meer vergoed worden, nog dit jaar afscheid nemen van uw rugklachten.

Vestiging:2018- -

€199,00 (afschrijving middels automatische incasso)

Van €244,77 voor €199,00,- 

(totale voordeel: €45,77)

Inhoud van het Najaarspakket Totaalbedrag:

Overzicht van het Najaarspakket

1x intake* bij de Rugexpert
*2 extra behandelingen wanneer u al een intake 
heeft gehad.

4x reguliere behandelingen

Zet nú een 
punt achter 
uw rugpijn!

De 
beste rugzorg
voor iedereen 

betaalbaar!



Op het Najaarspakket zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

U heeft uitsluitend recht op het overeengekomen aantal fysiotherapeutische behandelingen. De behandelingen zullen worden 

gepland afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid en na afstemming tussen u en uw Rugexpert.

Voor de overeengekomen behandelingen bent u het afgesproken bedrag in een keer verschuldigd. Het bedrag wordt 

automatisch geïncasseerd binnen ca. 2 weken. Door ondertekening stemt u hiermee in. 

U ontvangt een nota voor het totaalbedrag van het Najaarspakket nadat deze is goedgekeurd en geactiveerd.

Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd stopt het Najaarspakket. U bent dan bovendien rente en incassokosten over de 

vordering verschuldigd.

Wij geven geen geld terug en u kunt het Najaarspakket niet voortijdig beëindigen. U kunt niet genoten behandelingen niet 

reclameren.

Het Najaarspakket is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

Het Najaarspakket is niet declarabel bij uw zorgverzekeraar.

U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal genoten behandelingen.

Op de behandelingen zijn de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van Fysius B.V. van toepassing. 

U heeft die voorwaarden overhandigd gekregen en kunt desgewenst kostenloos een extra exemplaar verkrijgen

van uw Rugexpert.

Hierbij ga ik akkoord met het Najaarspakket en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden: 

Naam cliënt:

Datum:

Handtekening:

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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