Gelieve het formulier eerst in te vullen en daarna met de printknop onderaan de pagina uit te printen.
Dit document wordt niet via Internet verstuurd of opgeslagen.
Persoonsgegevens (cliënt)
Achternaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Roepnaam
Geboortedatum
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Burgerservicenummer
Overige gegevens
Naam huisarts

Maak uw keuze of vul zelf in--->

Naam verwijzer

Maak uw keuze of vul zelf in --->

Toestemming t.b.v. klanttevredenheid
onderzoek doorgifte persoonsgegevens:

Maak uw keuze -->

Het betreft de volgende
persoonsgegevens* voor klant
tevredenheid onderzoek:

Geboortedatum, geslacht, voorvoegsel, geslachtsnaam, e- mailadres, aantal
behandelingen, datum eerste behandeling, datum laatste behandeling, chronisch Ja /
Nee en uw verzekeraar.

Mogen wij contact opnemen met de
verwijzer?

Maak uw keuze --->

Voorwaarden dienstverlening
Behandeling geschiedt op medische indicatie van de huisarts of specialist, middels een schriftelijke/digitale verwijzing of u komt zonder verwijzing.
Overige behandelingen/verrichtingen/leveringen komen rechtstreeks voor rekening van de cliënt. Een behandeling kan tot 24 uur voorafgaande
aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verzet door de cliënt. Een niet tijdig geannuleerde behandeling wordt rechtstreeks aan de cliënt
in rekening gebracht. Cliënt heeft voorafgaande aan de eerste afspraak nagegaan in welke mate en in welke situaties hij/zij wat vergoed krijgt van
de Zorgverzekeraar.
Niet verzekerde zorg (buiten de dekking van uw zorgverzekeringspolis) wordt door de cliënt per PIN betaald tegen de geldende vrije tarieven zoals
op de website vermeld staan en/of bij ontvangst van een nota binnen 14 dagen aan Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas te Mierlo
(de Praktijk) voldaan. Verzekerde gecontracteerde zorg wordt rechtstreeks bij de Zorgverzekeraar gedeclareerd door de Praktijk. Kosten die
gemaakt worden voor niet tijdige betaling van de nota worden in rekening gebracht aan de cliënt. De cliënt is verplicht deze extra kosten te betalen
aan de Praktijk.
*) De Praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor datalekken via Qualiview. Qualiview verzorgt het proces rondom het uitzetten van de
klant tevredenheidsonderzoek i.o.m. de Zorgverzekeraar. Conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Qualiview een data
controller, vanuit het perspectief van de Praktijk.
De Praktijk kan aansprakelijk worden gesteld voor datalekken. De aansprakelijkheid geldt indien aangetoond kan worden dat de gegevens van de
cliënt als gevolg van een datalek bij de Praktijk zijn verkregen en dat ondergetekende aantoonbaar (financiële) schade heeft geleden. Vergoeding is
gemaximeerd tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed conform onze verzekeringspolis voor datalekken. Mogelijke claims dienen
binnen dertig dagen, na melding van het datalek door de Praktijk, onderbouwd en schriftelijk ingediend te worden. De verzekeraar handelt
mogelijke claims voor datalekken af en bepaalt, indien van toepassing, de hoogte van een mogelijke vergoeding.
Verwerking en bewaartermijnen van (medische) gegevens vindt plaats conform de AVG. De Praktijk heeft een wettelijke plicht vanuit WGBO om uw
gegevens te registreren. Een verwerkingsregister kan worden ingezien in de Praktijk. Cliënt heeft het recht op inzage van zijn/haar dossier en
binnen de wettelijke grenzen het recht op wijzigingen.
Ondergetekende geeft aan dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld en gaat akkoord met de voorwaarden voor de dienstverlening.

Datum

Handtekening

Maak gebruik van de printknop binnen Adobe PDF reader waarin u dit document heeft geopend.

