Prijslijst 2022

Pakket 1
Onderzoek, Podotherapeutische zolen, Afleverconsult

€ 205,25
•

Podotherapeutisch onderzoek € 63,50

•

Podotherapeutische zolen incl. materiaal & productiekosten € 122,00

•

Aflever consult € 19,75

•

Totaalprijs € 205,25

Pakket 2
Consult – als u al zolen van ons heeft - ,
Podotherapeutische zolen, Afleverconsult

€ 184,25
•

Consult € 42,50

•

Podotherapeutische zolen incl. materiaal & productiekosten € 122,00

•

Aflever consult € 19,75

•

Totaalprijs € 184,25

De Factuur
De factuur ontvangt u via INFOMEDICS. U heeft de keuze deze te ontvangen via de post of digitaal per email. Als u kiest voor digitaal per e-mail, dan is in de bijlage uw factuur gespecificeerd en in de e-mail
ontvangt u een betaallink. De factuur kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar, mits u in aanmerking komt
voor vergoedingen uit uw aanvullend pakket.
Op welke manier u uw factuur wilt ontvangen, kunt u aangeven tijdens uw 1 e afspraak.

Podotherapeutische zolen
Materiaalkosten
Productiekosten
Totaalprijs

€ 51,00
€ 71,00
€ 122,00

Extra paar podotherapeutische zolen identiek aan het 1 e paar
(telefonisch/per e-mail besteld binnen 8 weken na het 1e onderzoek)
Materiaalkosten
Productiekosten
Totaalprijs

€ 51,00
€ 45,50
€ 96,50

Behandelingen
Consult
Podotherapeutisch onderzoek
Instrumentele voet- en/of wondbehandeling
Siliconen orthese klein/middel/groot
Reparatie zolen

€ 42,50
€ 63,50
€ 36,50 / € 42,50/ €48,50
€ 18,50 / € 28,50 / € 38,50
€ 23,50

Verzuimde afspraak
Als er niet binnen 24 uur is afgemeld

€ 27,50

Kwaliteit en service
Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de
service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van
Podotherapeuten (NVvP) en staan ook ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Op therapeutische hulpmiddelen kan geen garantie op het effect van deze hulpmiddelen gegeven
worden. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of
vrijstelling van betaling. Aanpassingen van zolen/ortheses tijdens een controle afspraak, maximaal binnen
2 maanden na aflevering, vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.

