
Fysius. Het antwoord op rugpijn.

Inschrijfformulier Rug Vitaal Pakket 2019
Vul hieronder uw gegevens in en geef het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier aan uw Rugexpert. Uw inschrijving 

wordt vervolgens in behandeling genomen. U ontvangt een bevestiging of u in aanmerking komt voor het Rug Vitaal Pakket. 

Naam:   
Voorletters en achternaam (zoals vermeld in ID-document)

Straatnaam:

Postcode:    Huisnr.:        Huisnr. toevoeging:

Plaatsnaam:          Land:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Geslacht:

Bankrekeningnummer (IBAN):

Burgerservicenummer:

Startdatum Rug Vitaal Pakket:

U spreekt hierbij met Fysius B.V. af om een pakket af te nemen, waarvan u de kosten ineens betaalt. Indien u niet in staat bent het 

bedrag ineens te voldoen, dan is het mogelijk om een betalingsregeling met Fysius B.V. af te spreken. U betaalt dan middels 3 

maandelijkse termijnen een vast maandbedrag. Uw korting neemt toe naarmate u een pakket kiest met meer behandelingen.

Vestiging:2019- -

€279,40€838,20

€211,40€634,20

€143,00€429,00

€249,00 €83,00€284,00 €249,00 €35,00

€69,25

€121,15

€174,25

€498,25 €429,00

€755,35 €634,20

€1.012,45 €838,20

Rug Vitaal Small

Rug Vitaal Medium

Rug Vitaal Excellent

Rug Vitaal Basis

prijs bij individuele
 zittingen

Prijs 
bij pakket Korting

Betaling eenmalige incasso of termijnen

Kies hier uw Rug Vitaal Pakket: Aankruisen welk pakket van toepassing is.

6 behandelingen 
Waarvan 1 behandeling wordt gebruikt als screening 
en intake, tenzij er al een lopend behandeltraject is.

11 behandelingen 
Waarvan 1 behandeling wordt gebruikt als screening 
en intake, tenzij er al een lopend behandeltraject is.

17 behandelingen 
Waarvan 1 behandeling wordt gebruikt als screening 
en intake, tenzij er al een lopend behandeltraject is.

23 behandelingen 
Waarvan 1 behandeling wordt gebruikt als screening 
en intake, tenzij er al een lopend behandeltraject is.

De 
beste rugzorg
voor iedereen 

betaalbaar!

Het Rug 
Vitaal Pakket

helpt u 
verder!

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maandenEenmalige incasso

Eenmalige incasso

Eenmalige incasso

Eenmalige incasso



Fysius. Het antwoord op rugpijn.

Versie 1.2

Op het Rug Vitaal Pakket 2019 zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Waar wordt gesproken over behandelingen betreft het de volgende zorgprestaties: intake en onderzoek indien er nog geen 

lopend behandeltraject is, individuele zitting reguliere fysiotherapie, individuele zitting manuele therapie, individuele zitting 

psychosomatiek. De keuze van het type behandeling is afhankelijk van het behandelplan dat uw Rugexpert met u opstelt. 

De behandelingen zullen worden gepland  afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid en na afstemming tussen u en uw 

Rugexpert. 

U ontvangt een nota voor het totaalbedrag van het Rug Vitaal Pakket. Ook ontvangt u periodiek een specificatie van de geleverde 

zorgprestatie en de datum waarop de zorgprestatie is geleverd. 

U betaalt de som van de tarieven voor de overeengekomen behandelingen in een keer middels een eenmalige incasso.

Indien u niet in staat bent het volledige bedrag in één keer te betalen, dan biedt Fysius B.V. u de mogelijkheid tot het treffen van 

een betalingsregeling. 

 Fysius biedt u een betalingsregeling van 3 maandelijkse termijnen met een vast maandbedrag. 

 Fysius brengt geen extra kosten in rekening voor het afsluiten van een betalingsregeling.

 Het totaalbedrag betaalt u gedurende de overeengekomen periode middels een vast bedrag per maand af. 

 Het maandbedrag wordt omstreeks de 25e dag van de maand, na de maand waarin de 1e behandeling heeft   

 plaatsgevonden, automatisch geïncasseerd. Door ondertekening stemt u daarmee in.

 Indien na een automatische her-incasso het maandbedrag niet kan worden geïncasseerd, stopt de betalingsregeling en  

 wordt de gehele som ineens opeisbaar en dient het restant van de totale vordering ineens te worden voldaan. U bent  

 dan bovendien rente en incassokosten over de vordering verschuldigd.

Het Rug Vitaal Pakket wordt afgesloten onder de ontbindende voorwaarde van voldoende kredietwaardigheid. Fysius voert een 

kredietcontrole uit. Indien uw kredietwaardigheid niet afdoende is, wordt deze overeenkomst direct ontbonden en kunt u geen 

gebruik maken van een Rug Vitaal Pakket. 

Indien u niet binnen 12 maanden na uw eerste behandeling alle overeengekomen behandelingen afneemt, blijft u het 

totaalbedrag verschuldigd. De tarieven voor de wel afgenomen behandelingen worden dan herrekend tot de som ervan het 

totaalbedrag van uw Rug Vitaal Pakket bedraagt. 

Het Rug Vitaal Pakket is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

Het Rug Vitaal Pakket is niet declarabel bij uw zorgverzekeraar.

Op de behandelingen zijn de algemene voorwaarden van Fysius B.V. van toepassing. U heeft die voorwaarden overhandigd 

gekregen en kunt desgewenst kosteloos een extra exemplaar verkrijgen van uw Rugexpert.
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•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

Machtiging SEPA incasso:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Fysius BV, Bedrijvenweg 7, 
7442 CX te Nijverdal met IncassantID NL80ZZZ080968620000, om een eenmalige of doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.

Hierbij ga ik akkoord met het Rug Vitaal Pakket en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden 
en machtig ik Fysius voor een SEPA incasso:

Naam cliënt: 

Datum:

Plaats:

Handtekening:


