HET SAMEN
HERSTELLEN PAKKET
Het samen herstellen pakket maakt het mogelijk voor jouw werkgever om bij die dragen aan jouw herstel. Zo
maak je samen de optimale behandeling mogelijk voor een spoedig herstel. Goed voor jou en je werkgever.

LAAGDREMPELIGE PAKKETTEN
Om een bijdrage laagdrempelig te houden is al voor de kosten van 1 dag ziekteverzuim een bijdrage mogelijk.
SAMEN HERSTELLEN

SAMEN HERSTELLEN

SAMEN HERSTELLEN

SAMEN HERSTELLEN

SMALL

BASIS

MEDIUM

EXCELLENT

7 BEHANDELINGEN

11 BEHANDELINGEN

17 BEHANDELINGEN

23 BEHANDELINGEN

PAKKETPRIJS

PAKKETPRIJS

PAKKETPRIJS

PAKKETPRIJS

€299,00

€455,00

€679,00

€899,00

DE WAARDE VAN SAMEN HERSTELLEN
Bij de SAMEN HERSTELLEN aanpak levert jouw werkgever een bijdrage in jouw herstel.
Dat heeft een positief effect voor zowel jou als voor je werkgever.

“Onze mensen zijn dankbaar als wij ze helpen met het samen herstel
pakket én wij zien dat het herstel sneller en duurzamer verloopt. Wij zien
dit echt als investering in onze mensen.”
Jan Wikkerink
Eigenaar Auto Wikkerink

STARTEN MET SAMEN HERSTELLEN
Laat je werkgever het aanmeldformulier ondertekenen en lever dit in bij je Rugexpert.
Je vindt het aanmeldformulier op de volgende bladzijde.
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AANMELDFORMULIER SAMEN HERSTELLEN PAKKET
Inschrijfformulier GRATIS Rug Vitaal Pakket 2019
Cliëntgegevens:

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

Naam:

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

Straatnaam:
Postcode: 		

Straatnaam:

Huisnr.: 		

Huisnr. toevoeging:

Plaatsnaam:				 Land:

Postcode:

Huisnr.:

Telefoonnummer:

SPECIAAL
VOOR U:
HET GRATIS RUG
VITAAL PAKKET

Huisnr. toevoeging:

Plaatsnaam:

Land:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:
Het Rug
Vitaal Pakket
helpt u
verder!

E-mailadres:
Geslacht:

Burgerservicenummer:
Geboortedatum:
Startdatum Samen Herstellen Pakket:		
Geslacht:

-

- 2020

Vestiging:

Burgerservicenummer:
Werkgevergegevens:
Startdatum
Rug Vitaal Pakket:
Bedrijfsnaam:

-

- 2019

Vestiging:

Straatnaam:
Postcode: 		

Rug Vitaal Medium

Naam:
E-mailadres:

Huisnr.: 		

Huisnr. toevoeging:

Handtekening werkgever voor akkoord:

Plaatsnaam:				 Land:
17 behandelingen

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

De waarde van dit Rug Vitaal Pakket is €755,35

Factuuradres/e-mail:

Op het GRATIS Rug Vitaal Pakket 2019 zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Kies jouw Samen Herstellen Pakket. Aankruisen welk pakket van toepassing is.

• 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.
SAMEN HERSTELLEN

SAMEN HERSTELLEN

SAMEN HERSTELLEN

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

SAMEN HERSTELLEN

EXCELLENT

• De behandelingen zullen worden gepland afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid en na afstemming tussen u en uw Rugexpert.
7 BEHANDELINGEN
11 BEHANDELINGEN
Vitaal Pakket is persoonsgebonden
en dus niet overdraagbaar.
• Het Rug

Vitaal Pakket is niet declarabel bijPAKKETPRIJS
uw zorgverzekeraar.
• Het Rug PAKKETPRIJS

17 BEHANDELINGEN

23 BEHANDELINGEN

PAKKETPRIJS

PAKKETPRIJS

Onze algemene voorwaarden
zijn te vinden op
• Op de behandelingen
€299,00 zijn de algemene voorwaarden
€455,00van Fysius B.V. van toepassing.
€679,00
€899,00
onze website: https://www.fysius.nl/over-fysius/algemene-voorwaarden/

het ondertekenen van dit Rug Vitaal Pakket formulier gaat u akkoord met het gebruik van uw naam/foto voor intern (FIS-intranet)
• Met
Pakketten worden als factuur gestuurd per mail naar de werkgever. Bij alle behandelingen wordt maandelijks achteraf een factuur per mail gestuurd naar de werkgever.
als extern (social media/website) gebruik.
Naam cliënt:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

Fysius. Het antwoord op rugpijn.
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Op het Samen Herstellen Pakket 2020 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 jouw
Rugexpert met je opstelt.
• De behandelingen zullen worden gepland afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid en na afstemming tussen jou
en jouw Rugexpert.
• Je ontvangt een nota voor het totaalbedrag van het Samen Herstellen Pakket.
• Het Samen Herstellen Pakket kan niet tussentijds worden ontbonden.
• Indien je niet binnen 12 maanden na jouw eerste behandeling alle overeengekomen behandelingen afneemt, blijf je
het totaalbedrag verschuldigd. De tarieven voor de wel afgenomen behandelingen worden dan herrekend tot de som
ervan het totaalbedrag van jouw Samen Herstellen Pakket bedraagt.
• Het Samen Herstellen Pakket is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
• Het Samen Herstellen Pakket is niet declarabel bij jouw zorgverzekeraar.
• Alle afspraken die niet nagekomen kunnen worden (ook bij ziekte) dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch
verschoven (of afgezegd) te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak, behoudt Fysius zich het recht
voor om de behandeling in mindering te brengen op het Samen Herstellen Pakket.
• Op de behandelingen zijn de algemene voorwaarden van Fysius B.V. van toepassing.
Onze algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website: https://www.fysius.nl/over-fysius/algemene-voorwaarden/
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