
8 november 2022

Beste deelnemers van de FysioFitness,

Inmiddels is er alweer bijna een jaar van lekker sporten voorbij en staan we voor de feestdagen. Net als velen 
van ons, hebben ook wij te maken met stijgende onkosten en helaas achterblijvende tarieven. Hierdoor zien 
wij ons genoodzaakt onze particulieren tarieven en FysioFitness te verhogen. Per 1 januari zullen de kosten als 
volgt zijn:

1x per week € 37,50 

2x per week € 66,00

Familie, 2 personen zelfde dag € 66,00

Administratieve kosten bij aanmelding €  5,00

Daarnaast willen wij u nog op onze huisregels en deelname FysioFit wijzen, zie onderaan dit bericht.

Mocht u nog vragen hebben, dan zullen wij die zo spoedig mogelijk per mail beantwoorden.

Vriendelijke groet,

Jessica Kamphuis en Suzanne Hof

Reglement FysioFitness

Algemeen:

? Deelname aan Fysiofitness kan worden voorafgegaan door een intake, gezondheids- en fitheidtest. Dit valt 
onder een zitting fysiotherapie.

? De intake, gezondheid- en fitheidtest omvatten: de intake, meten van lengte, gewicht, hartslag, en BMI. De 
conditie en kracht worden getest waarna een persoonlijk programma wordt samengesteld afgestemd op 
de specifieke doelstelling.

? Indien u doorstroomt vanaf uw revalidatie vindt er geen intake plaats, maar dient u wel de administratieve 
kosten voor starten van uw abonnement te voldoen.

? Fysiofitness onder begeleiding houdt in dat u in een groep traint, waarbij u uw individuele programma 
afwerkt onder begeleiding van een fysiotherapeut (of een fysiotherapeut i.o.).

? De trainingen vinden telkens plaats op vastgestelde tijden en duren een uur.

? Lessen die uitvallen ten gevolge van feestdagen of vakantie van de deelnemer komen te vervallen.

? Bij verhindering kunnen lestijden meestal binnen dezelfde week in overleg verplaatst worden naar een 
andere tijd.

? Op aanvraag van de deelnemer kan een tussentijdse evaluatie gedaan worden waarbij de resultaten van de 



training getest en geëvalueerd worden.

? Het abonnement is persoonsgebonden; het is niet toegestaan iemand anders te laten trainen op uw 
trainingssleutel.

Betaling:

? Betaling geschiedt maandelijks na ontvangst van de factuur, welke wij u per mail zenden.

Abonnement:

? Het abonnement gaat in op de datum van inschrijving zoals vermeld op het bevestigd in uw mail.

? Bij aanvang van een abonnement worden er geen5 euro administratiekosten berekend.

? Abonnementen worden voor onbepaalde tijd afgesloten en hebben een opzegtermijn van 1 maand, 
ingaande op de eerste dag van de maand.

? Aanpassing of beëindiging van het abonnement moet minimaal een maand van tevoren per mail worden 
ingediend.

? In geval van een (tijdelijke) beëindiging van het abonnement wordt bij het opnieuw activeren van het 
abonnement € 5 administratiekosten in rekening gebracht.

? Alleen bij langdurige ziekte (met schriftelijke bevestiging van fysiotherapeut of arts) of zwangerschap kan 
het lidmaatschap tijdelijk kosteloos stopgezet worden.

Hygiëne en verzorging:

? U bent verplicht een handdoek en schone sportschoenen mee te nemen.

? Schoenen die buiten gedragen zijn of niet geschikt zijn voor de fysiofitness, worden niet toegelaten.

? Wij verzoeken u na gebruik van apparatuur telkens de handgrepen en zittingen van de toestellen schoon te 
maken.

? Wij adviseren u een bidon mee te nemen zodat u tijdens de training regelmatig kunt drinken.

Algemeen:

? Als deelnemer verklaart u dat u de Fysiofitness uitsluitend en alleen voor eigen risico volgt en dat de kosten 
voor enig letsel geheel door uzelf worden gedragen. Medewerkers van Fysiotherapie Kamphuis & Hof 
kunnen nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen, 
opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch 
voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers.

? Indien de deelnemer zich niet aan het reglement houdt, heeft Fysiotherapie Kamphuis & Hof de 
bevoegdheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

? Fysiotherapie Kamphuis & Hof behoudt zich het recht voor de contributie te wijzigen, groepen te wijzigen 
en tijden van groepen te veranderen. De deelnemer heeft in die situatie het recht om de overeenkomst 
binnen een maand na wijziging op te zeggen.

? In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de eigenaren van Fysiotherapie Kamphuis & 
Hof.



Huisregels

Alle cliënten en bezoekers van Fysiotherapie Kamphuis & Hof verklaren zich automatisch akkoord met onze 
huisregels. U kunt alleen gebruik maken van de oefenzaal als u dat afgesproken heeft met uw therapeut en binnen 
de tijden die u met uw therapeut hiervoor heeft afgesproken.

Meldt u zich, voor/als u de zaal in gaat, even bij 1 van ons. Zo houden wij in het belang van uw en onze veiligheid 
overzicht wie er in de oefenzaal zijn.

U mag de oefenzaal niet betreden met schoenen waarmee u van buiten komt of schoenen die zwarte strepen 
achterlaten.

U bent verplicht om na gebruik van de materialen deze op te ruimen en te reinigen.

Wij verzoeken iedereen om een eigen handdoek mee te nemen om de behandelbank of de apparatuur te 
bedekken.

Wij vragen u zelf de fitnessapparaten te reinigen met de desinfecterende spray  en het papier uit de bijbehorende 
dispenser.

Indien kinderen niet worden behandeld door een fysiotherapeut is het voor hen niet toegestaan om zonder 
begeleiding de oefenruimte te betreden. Dit in verband met hun eigen veiligheid en met die van andere klanten.

Algemeen

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u zich bij uw bezoek aan onze regels houdt.

Wij verzoeken u uw afspraken vast te leggen op een afsprakenkaartje; dit voorkomt misverstanden. Een kaartje is 
verkrijgbaar bij de balie en bij uw therapeut.

Wij verzoeken u zorg te dragen voor uw persoonlijke hygiëne. Wij stellen het op prijs als u voorafgaand aan uw 
komst naar de praktijk gedoucht heeft en schone (trainings-)kleding draagt.

Gelieve op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn. U kunt in de wachtkamer plaatsnemen en wordt door uw 
therapeut opgehaald.

Ook wanneer u deelneemt aan onze groepsgewijze activiteiten, wordt u verzocht te wachten in de wachtkamer het 
tijdstip van aanvang van uw groep. Wij streven ernaar de groepen op tijd te laten beginnen en er voor te zorgen dat 
alle deelnemers voldoende tijd hebben om hun oefenprogramma af te ronden. Wij rekenen daarbij ook op uw 
medewerking en begrip.

Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken, maar het blijft mensenwerk.

Indien u een afspraak in de avonduren (na 18.00 uur), is de voordeur gesloten. Gelieve aan te bellen. U wordt dan 
binnen gelaten.

De praktijk is telefonisch bereikbaar van 08.00 – 20.30 uur op ma-di-wo en donderdag en vrijdag en van 8.00-18.00 
uur. Indien onze lijnen in gesprek zijn, wordt u automatisch doorverbonden met ons voicemail-systeem. U kunt een 
boodschap inspreken onder vermelding van uw naam en telefoonnummer en wordt dan zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. Buiten onze openingstijden kunt u ook een bericht inspreken op de voicemail. Deze wordt alle dagen, 
behalve in het weekend, afgeluisterd. U kunt ook een mail of WhatsApp bericht sturen, deze worden zo spoedig 
mogelijk beantwoord.

De praktijk-computers mogen alleen door de medewerkers van de praktijk gebruikt worden, tenzij uw 
fysiotherapeut u verzoekt een vragenlijst in te vullen via de computer.



De medewerkers van Fysiotherapie Kamphuis & Hof houden zich het recht voor een ieder de toegang tot onze 
praktijk te ontzeggen.

Aansprakelijkheid
Fysiotherapie Kamphuis en Hof kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal en/of beschadiging aan 
persoonlijke eigendommen, die binnen of buiten de praktijk plaatsvinden. 
Eventuele door ons gevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand door ons bewaard. U kunt hiernaar vragen 
bij de balie.


