Tarieven Motus 2020
Deze tarieven gelden indien er geen afspraken zijn gemaakt met uw verzekeraar. In principe heeft Motus
inzake fysiotherapie, haar specialisatie’s en Motus Oefentherapie met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.
Deze tarieven gelden ook als u zelf geen aanvullende verzekering heeft afgesloten.
Bij het niet nakomen van een afspraak, welke u niet 24 uur van te voren hebt afgemeld en waarbij het ons tevens
niet gelukt is iemand anders op de vrijgekomen plek in te plannen, geldt een apart tarief. Deze wordt u altijd
particulier in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar betaalt deze rekening niet.
De tarieven inclusief BTW zijn met 21% belast.

Fysiotherapie, specialisatie’s en Motus Oefentherapie
Consult fysiotherapie / Motus oefentherapie
Consult (orthopedische) Manuele therapie / Bekkenfysiotherapie / Oedeemtherapie

€ 38,40
€ 53,70

Screening, intake, onderzoek met advies zonder of met verwijzing:
- Fysiotherapie / Motus Oefentherapie
- Manuele therapie / Bekkenfysiotherapie / Oedeemtherapie

€ 57,40
€ 72,80

Eenmalig consult + rapportage
Uitgebreide intake + rapportage
Telefonisch consult
Verslag naar derden ( bijvoorbeeld verzekeraar) op verzoek van en met toestemming van cliënt
€ 151,95
Toeslagen:
Aan huis behandeling:
Tarief niet nakomen afspraak ( bij afmelding binnen 24 uur voor de afspraak)
Fysiotherapie en Motus Oefentherapie

€ 46,43

€ 74,60
€ 127,85
€ 12,75
per uur incl. BTW
€ 15,85
incl. BTW

Hulp- en verbandmiddelen
Deze worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en worden u in rekening gebracht.
Voor de volgende diensten kan het zijn dat uw verzekeraar dit (deels) vergoedt. Kijk dit na in uw eigen polisvoorwaarden.
Muys Massage, Dhr Muys
Consult massagetherapie, 30 minuten
Consult massagetherapie, 45 minuten
Consult massagetherapie, 60 minuten
Coaching consult, 60 minuten
Ohmpunctuur klankbehandeling

€ 49,50
€ 57,50
€ 65,00
€ 57,50
€ 90,00

incl. BTW
incl. BTW
incl. BTW
incl. BTW
incl. BTW

Balans in Beweging, Individuele adem en ontspanningstherapie, Caroline Janssen
30 minuten
60 minuten
Niet nagekomen afspraak

€ 45,00
€ 90,00
€ 40,00

incl. BTW
incl. BTW
per ½ uur, incl. BTW

Praktijk voor persoonlijke ontwikkeling, Judith Kruizenga
Intake
Sessie (50 minuten)

€ 35,00
€ 70,00

incl BTW
incl BTW

EchoProcedures, At Voorhorst
Consult

€ 72,50

Dietistenpraktijk Slotman, Jan-Henk Slotman
Eerste consult (60 minuten)
Consult
Aan huis kosten
Niet nagekomen afspraak

€ 33,88

€ 56,00
€ 28,00
€ 12,50
incl BTW

Voor de volgende dienst bestaat geen vergoeding door uw zorgverzekeraar:
Fit&Focus Hattem
Groep (max 8 personen)
1x 1uur per week
2x 1 uur per week
Inschrijfgeld
Jeugdtarief
Tarieven per maand

per kwartaal

per half jaar

per jaar

€ 44,50
€ 62,50
€ 20,00
€ 32,00

€ 43,00
€ 59,00
€ 20,00
€ 32,00

€ 39,75
€ 55,75
€ 20,00
€ 32,00

Fit&Focustarieven gelden voor automatische incasso, alle tarieven zijn inclusief BTW

Toeslagen geldend op verzoek van cliënt:
Toeslag weekeind en feestdagen

+100% consulttarief
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