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Contact
Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken of verzetten stuur bij voorkeur een email naar
info@stevenbos4care.nl. Tijdens het behandelen is het helaas niet mogelijk om de telefoon te
beantwoorden. Als u belt met 06-51737169 spreek dan graag uw bericht met naam en
telefoonnummer in dan bel ik u aan het eind van de ochtend of middag terug (maandag t/m
donderdag).
Afspraak
De eerste afspraak omvat vraaggesprek, onderzoek, behandelen, controle en verwerking van uw
gegevens. Let op de eerste afspraak is vaak een dubbel consult.
Wilt u ervoor zorgen dat u op tijd aanwezig bent voor de afspraak. U hoeft zich niet te melden, maar
kunt plaatsnemen in de wachtruimte. Mocht u onverhoopt te laat zijn (10 min of meer) dan kan het
zijn dat ik een nieuwe afspraak met u moet maken.
In geval van verhindering wordt u verzocht daarvan tenminste 24 uur tevoren bericht te geven door
een bericht in te spreken op 06-51737169 of een email te sturen naar info@stevenbos4care.nl
(24/7) daar anders de gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht. Deze verzuimnota wordt niet
vergoed door de zorgverzekeraar.
Minderjarige kinderen moeten altijd vergezeld worden door een ouder/verzorger, tenzij er
toestemming aan mij is gegeven.
Betaling
Het tarief voor dit jaar is per consult € 52,50
Er wordt niet rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt via Factoringbedrijf
Infomedics na het einde van de maand een nota. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de
polisvoorwaarden van uw aanvullende zorgverzekering en bent te allen tijde zelf verantwoordelijk
voor tijdige betaling. Er zijn geen overeenkomsten/contracten afgesloten met zorgverzekeraars.
Heeft u vragen over de nota kijk op www.infomedics.nl/contact
Wijzigingen in uw (contact) gegevens graag zo spoedig mogelijk doorgeven.
Privacy beleid
Om uw privacy te waarborgen wordt zorgvuldig omgegaan met uw gegevens. De Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierbij leidend, zie
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. U tekent op uw eerste afspraak een toestemmingsformulier.
Algemeen
Belangrijk voor uw herstel is het dagelijks uitvoeren van de opgegeven oefeningen. Vindt u de
oefeningen te zwaar, pijnlijk of juist niet effectief genoeg, bespreek dit alstublieft. De eerste 24 uur
na de behandeling kan meer pijn geven.
Graag altijd een grote badhanddoek meenemen voor op de behandelbank. Voor baby’s is dit niet
nodig.
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