
KVK nr: 66826160 
BTW nr: NL002307386B38 

Rekening nr: NL35KNAB0255497857 
 BIG nr: 19916653904 

AGB code Fysio Maaike®: 04124794 
AGB praktijkcode Fysiotherapie Beweeg en Ontspan: 04047545 

 

Fysiotherapie Beweeg en Ontspan / 
Fysio Maaike 

Cypresgroen 22 
2718 EL Zoetermeer 

06 16 13 22 90 
 

info@fysiomaaike.nl 
www.fysiomaaike.nl 

Tarieven per 2021 
 

TARIEVEN FYSIOTHERAPIE INVESTERING 

1e consult: Screening, intake, onderzoek + behandeling (code 1864 + code 1000) € 88,- 

1e consult: Intake en onderzoek na verwijzing + behandeling (code 1870 + code 1000) € 88,- 

1e consult: Screening, intake, onderzoek (code 1864) € 51,- 

1e consult: Intake en onderzoek na verwijzing (code 1870) € 51,- 

Reguliere zitting, reguliere behandeling (code 1000) inclusief evt. Medical taping en/of Dry Needling € 37,- 

Telefonisch consult (na onderzoek en behandeling) € 37,- 

Eenvoudige korte rapporten voor huisarts of specialist € 37,- 

Meer gecompliceerde rapporten voor huisarts of specialist € 74,- 

Personal Training, ook voor zwangere en bevallen dames € 37,- 

Materialen zoals medical tape, dry needling naalden Inbegrepen 

Huiswerkoefeningen app + filmpjes in mailbox Inbegrepen 
 
Bovenstaande wordt (volledig of deels) vergoed door je zorgverzekering, indien je aanvullend verzekerd bent voor 
Fysiotherapie. 
Ik lever niet-gecontracteerde, fysiotherapeutische zorg en heb met geen enkele Zorgverzekeraar een contract. Vaak 
worden alle investeringen helemaal vergoed, maar soms moet je bijbetalen. Bel je eigen Zorgverzekeraar op indien dit 
belangrijk voor je is om van tevoren te weten. 
Je betaalt bij mij in de praktijk en krijgt direct de factuur in je mailbox die je zelf opstuurt naar je Zorgverzekeraar. 
 

 

 

TARIEVEN EXTRA DIENSTEN INVESTERING 

E-book 10 tips tegen Rugklachten Gratis 

E-book 10 tips tegen Spit Gratis 

E-book 10 tips voor meer balans Gratis 

E-book 10 tips voor thuiswerken Gratis 

Al mijn kennisbankartikelen Gratis 

Al mijn blogs Gratis 

Abonneren op mijn YouTube kanaal met al mijn vlogs Gratis 

 

TARIEVEN ONLINE PROGRAMMA’S / CONSULTEN INVESTERING 

Kennismakingsaanbod “In recordtijd rugklachten vrije methode” € 27,- 

Basis, week 1 van “In recordtijd rugklachten vrije methode” € 47,- 

Gehele “In recordtijd Rugklachten vrije methode” € 227,- 

Proefles “Beweeg en Ontspan” € 7,- 

5-Rittenkaart “Beweeg en Ontspan” € 47,- 

10-Rittenkaart “Beweeg en Ontspan” € 107,- 

Online Fysiotherapie 1e consult € 88,- 

Online Fysiotherapie 2e en volgende consult € 37,- 

 

https://zoeken.bigregister.nl/bignummer/?bignummer=19916653904
https://www.agbcode.nl/Webzoeker/Details/1408852
https://www.agbcode.nl/Webzoeker/Details/1489142
https://fysiomaaike.nl/fysiotherapie/
https://fysiomaaike.nl/medical-taping/
https://fysiomaaike.nl/dry-needling/
https://fysiomaaike.nl/personal-training/
https://fysiomaaike.nl/medical-taping/
https://fysiomaaike.nl/dry-needling/
https://fysiomaaike.nl/ebook-rugklachten-aanmelden/
https://fysiomaaike.nl/ebook-spit/
https://fysiomaaike.nl/ebook/
https://fysiomaaike.nl/ebook-thuiswerken/
https://fysiomaaike.nl/kennisbank/rugklachten-artikelen/
https://fysiomaaike.nl/blog/
https://youtube.com/c/fysiomaaike/?sub_confirmation=1
https://fysiomaaike.nl/online-fysio/
https://fysiomaaike.plugandpay.nl/checkout/rugklachten-kennismaking
https://fysiomaaike.plugandpay.nl/checkout/rugklachten-de-basis
https://fysiomaaike.nl/rugklachten/
https://fysiomaaike.nl/online-beweeg-en-ontspan-lessen/
https://fysiomaaike.nl/online-beweeg-en-ontspan-lessen/
https://fysiomaaike.nl/online-beweeg-en-ontspan-lessen/
https://fysiomaaike.nl/online-fysio/
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TARIEVEN GROEPSLES Beweeg en Ontspan Outdoor INVESTERING 

Proefles “Beweeg en Ontspan Outdoor” € 5,- 

10-Rittenkaart “Beweeg en Ontspan Outdoor” € 99,- 

Heel seizoen “Beweeg en Ontspan Outdoor” (betaling in termijnen mogelijk) € 312,- 
 

 

 

https://zoeken.bigregister.nl/bignummer/?bignummer=19916653904
https://www.agbcode.nl/Webzoeker/Details/1408852
https://www.agbcode.nl/Webzoeker/Details/1489142
https://fysiomaaike.nl/beweeg-en-ontspan-lessen/
https://fysiomaaike.plugandpay.nl/checkout/beweeg-en-ontspan-proefles
https://fysiomaaike.plugandpay.nl/checkout/beweeg-en-ontspan-10-rittenkaart
https://fysiomaaike.plugandpay.nl/checkout/beweeg-en-ontspan-35-fysieke-lessen

