Vragenlijst addendum behandelen op scholen bij paramedische zorg
Deze vragenlijst dient door de praktijkhouder volledig en juist te worden ingevuld. Op
basis van deze vragenlijst wordt een beslissing genomen of de praktijk in aanmerking
komt voor een addendum ‘behandelen op scholen’ met DSW Zorgverzekeraar en Stad
Holland Zorgverzekeraar. Dit addendum is onlosmakelijk verbonden met de
zorgovereenkomst.
A. Gegevens praktijk
1

Praktijknaam:

2

Straat:
Postcode/ Plaats:
Gemeente:

3

(indien afwijkend van het
praktijkadres)
Correspondentieadres:
Postcode/ Plaats:

4

Bereikbaar op:
Praktijktelefoonnummer:
Eventueel 2de (mobiel)nummer:
Faxnummer:
Emailadres:
Website:

5

AGB-code praktijk:

6

Vestiging hoofdlocatie praktijk in

o
o

een school
anders, te weten……………………..

7

Indien de hoofdlocatie van uw
praktijk in een school gevestigd is,
heeft u dan een huurovereenkomst
met de school?

o

Ja
(een kopie van de huurovereenkomst
meesturen)
Nee, maar de volgende afspraken zijn
gemaakt:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Nee

o

o

B. Gegevens zorgovereenkomst
8

Het betreft een addendum behorend
bij de overeenkomst:

o
o
o

Vragenlijst addendum behandelen op scholen

Fysiotherapie
Oefentherapie
Logopedie
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o

9

Anders, namelijk
………………………………………………………………….

Waarom wenst u een addendum
behandelen op scholen?

C. Gegevens school
10

Locatie 1
Naam school:
Straat:
Postcode/plaats:
Gemeente:
Evt. locatie 2
Naam school:
Straat:
Postcode/plaats:
Gemeente:

11

Heeft u een eigen behandelruimte in
de school?

o
o

Ja
Nee

12

Is de school toegankelijk voor nietleerlingen?

o
o

Ja
Nee

13

Is de school het gehele jaar geopend
(ook gedurende schoolvakanties)?

o
o

Ja
Nee
Zo nee, hoe heeft u de continuïteit van
de behandeling gewaarborgd?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

14

Hoe is de (telefonische)
bereikbaarheid locatie op school?
D. Ondertekening

Wij wijzen u erop dat aan het invullen van deze vragenlijst geen rechten, met name het
recht op het aangaan van een overeenkomst, kunnen worden ontleend.
Wanneer de vragenlijst onvolledig is ingevuld en/ of bijlagen ontbreken wordt de
vragenlijst niet in behandeling genomen.
Aldus naar waarheid ingevuld:
……………………………………, …………………………… ,……………………………..
(plaats)

(datum)
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