
Gezond en fit
door het leven

033 204 80 00
info@fyzie.nl

Openingstijden
De tijden zijn per locatie wisselend.

Maandag van 07.30 tot 21.00 uur
Dinsdag van 08.00 tot 21.00 uur

Woensdag van 07.30 tot 21.00 uur
Donderdag van 08.00 tot 21.00 uur

Vrijdag van 07.30 tot 17.00 uur
Zaterdag* van 09.00 tot 12.00 uur

* Uitsluitend voor groepstrainingen op locatie Vathorstfyzie.nl

Locaties

Hooglanderveen Fit2Move | Disselplein 4 | 3829 MD Hooglanderveen
Zielhorst Gezondheidscentrum Zielhorst | Trombonestraat 123 | 3822 CW Amersfoort
Kattenbroek Gezondheidscentrum Kattenbroek | De Herfstdraad 15 | 3823 CS Amersfoort
Vathorst Medisch centrum Vathorst | Wervershoofstraat 363 | 3826 EM Amersfoort
Fyzie Zuid Cartesiusstraat 2 | 3817 XP Amersfoort | 033 461 42 74

Belangrijke
informatie fyzie.nl



Fyzie heeft huisregels opgezet 

om ongelukken, incidenten 

en verwarring te voorkomen. 

Daarnaast zijn de huisregels 

bedoeld om cliënten zo goed 

mogelijk te informeren over de 

gang van zaken in de praktijk.

Hiermee creëren we een veilige 

en prettige omgeving voor u.

• Neemt u bij uw eerste bezoek legitimatie mee; uw therapeut 
kan hiernaar vragen.

• Informeert u voorafgaand aan de eerste behandeling naar de 
vergoeding van uw zorgverzekeraar, wij willen u hier graag 
mee helpen. Gebruik onze AGB code: 04010164 als u hierover 
vragen heeft bij uw verzekeraar.

• Voor het wijzigen of afzeggen van afspraken kunt u contact 
opnemen met de praktijk. Indien afspraken niet binnen 24 uur 
afgezegd worden, kunnen wij kosten in rekening brengen. Deze 
kosten moet u zelf betalen en kunt u niet in rekening brengen 
bij de zorgverzekeraar.

• Het achterlaten van eigendommen in de wachtruimte is op 
eigen risico.

• Kom vooral op de fiets naar de praktijk! Dit is gezond en zo 
blijven er voldoende parkeerplekken over voor de mensen die 
helaas niet op de fiets kunnen komen.

• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het 
personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) 
op te volgen.

• Gebruik een handdoek op de apparaten. Na gebruik de 
apparaten schoonmaken.

• Fyzie maakt gebruik van de afspraken app, deze kunt u gratis 
downloaden in de appstore. Met deze app krijgt u handige 
reminders voor uw afspraak, kunt u onze gegevens inzien en 
heeft u uw oefeningen altijd bij de hand.

• Fyzie wil toonaangevend zijn in de zorg die wij leveren, daarom 
vragen wij na afloop van de behandeling om uw mening. 
Hiervoor maken we gebruik van de CQ vragenlijst. Deze 
ontvangt u per mail na afloop van de behandelperiode. Uw 
gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

• Fyzie is een pluspraktijk en topzorgpraktijk, dit willen we graag 
zo houden. Wij staan open voor uw ideeën en suggesties, via 
info@fyzie.nl komen deze op de juiste plek.


