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Logopediepraktijk H.H.M. van Bussel  

   

  

Praktijkadres: Boesemsingel 79, 2411 KW  Bodegraven 
Tel. 0172-616447  
hvanbussel@logopediebodegraven.nl  
  
  
  

 
PRAKTIJK-INFORMATIE EN -VOORWAARDEN 
 

* De praktijk is gevestigd aan Boesemsingel 79, 2411 KW Bodegraven, in het gebouw van  
  Fysiotherapie Keulen-Brusse en bevindt zich op de eerste verdieping. 
 

* De praktijk is 5 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0172-616447 of  
  0172-611135. U kunt ook een e-mail sturen naar hvanbussel@logopediebodegraven.nl. 
   

* Een logopedisch onderzoek en/of behandeling volgt alleen op een verwijzing van  
  huisarts of specialist. 
 

* Verandering van zorgverzekeraar dient direct aan de logopedist doorgegeven te worden.  
  Dit geldt ook voor verandering van inschrijf-/verzekeringsnummer. 
 

* Een behandeling duurt een half uur en het tarief hiervoor bedraagt € 39,75. Voor de eerste  
  afspraak - intake en onderzoek -  geldt een verhoogd tarief dat per zorgverzekeraar  
  verschilt. Een behandeling aan huis is alleen mogelijk op medische indicatie. Hiervoor geldt  
  een toeslag. 
 

* Een gemaakte afspraak dient bij verhindering 24 uur van te voren afgemeld te worden.  
  Indien korter dan 24 uur van tevoren wordt afgemeld dan wordt € 30,00 in rekening  
  gebracht bij de patiënt zelf. 
 

* Voor zorgverzekeraars met wie ik geen contract heb afgesloten (CZ, Just, OHRA, 
  Nationale Nederlanden) krijgt u niet het volledige bedrag van de behandeling vergoed. In  
  dat geval ontvangt u zelf de nota, die u eerst aan mij dient te voldoen (betalingstermijn 14  
  dagen) en vervolgens bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Bij volwassenen is tevens het  
  verplichte eigen risico van toepassing. 
 

* In het kader van de behandeling kunnen gegevens opgevraagd worden bij of gegeven aan  
  derden (bv. huisarts, specialist, leerkracht, schoollogopediste). Zie hiervoor de   
  privacyverklaring. 
 

* Met het aangaan van een behandeling verklaart u zich akkoord met de  
  praktijkvoorwaarden en de privacyverklaring (zie www.logopediebodegraven.nl). 
 

* De praktijk draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek binnen de gezondheidszorg in  
  Nederland door geanonimiseerde gegevens door te geven aan landelijke tellingen van  
  Nivel Zorgregistraties. Wordt u liever niet meegeteld, dan kunt u dat aangeven. 
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Tarievenlijst logopedie per 1 januari 2021 
 

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik een overeenkomst heb 
dan wordt het tarief in rekening gebracht dat met uw zorgverzekeraar is 
overeengekomen. In vrijwel alle gevallen declareer ik de kosten van uw behandeling 
rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. 

 
Onderstaande tarieven gelden: 
 Wanneer ik geen overeenkomst heb afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de 

behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. 
Informeer naar de voor u geldende voorwaarden. 

 Vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021. 
 
 

Individuele zitting reguliere logopedie      € 39,75 

Anamnese en onderzoek na verwijzing (eerste behandeling)    € 79,50 

Eenmalig onderzoek    € 79,50 

Toeslag voor behandeling aan huis    € 22,50 

Instructie aan / overleg met ouders / verzorgers van de patiënt    € 39,75 

Overleg met derden (tarief per half uur)    € 39,75 

Verslaglegging aan derden (tarief per half uur)    € 39,75 

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 
24 uur van te voren af te melden) 

   € 30,00 

 
Logopedie is vrijgesteld van BTW. 
 

 

 

 


