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Prijslijst tarieven 2021  
Fysiotherapie praktijk        €    500,00 per kalenderjaar 
Fysiotherapeut 1e register       €    250,00 per registratiejaar 

Kosten inclusief deelnemerschap:  

*Klachtenregeling       Incl. 

*Coaching tijdens peer review      Incl. 

*Gebruik dashboard en benchmark       Incl. 

*10% korting op NPi cursussen      Incl.  

Fysiotherapeut per extra register     €    50,00 per registratiejaar 
Verbetertraject administratiekosten    €    25,00 per traject  

   

Entreevisitatie 2.0: 
Fysiek bezoek: 

Entreevisitatie 2.0 < 7 fysiotherapeuten (duur 3 uur 1 visiteur) €    805,00 excl. BTW 

Entreevisitatie 2.0 7-25 fysiotherapeuten (duur 4 uur 1 visiteur) €    970,00 excl. BTW 

Entreevisitatie 2.0 >25 fysiotherapeuten (1 visiteur)   Op maat  

 
Reguliere visitatie: 
Fysiek bezoek: 

Visitatie ≤ 6 medewerkers (duur 3,5 uur 1 visiteur)   €    825,00 excl. BTW 

Visitatie 7-12 medewerkers (duur 4 uur 1 visiteur)   €    995,00 excl. BTW 

Visitatie 12-18 medewerkers (duur 4,5 uur 1 visiteur)   €    1.165,00 excl. BTW* 

Visitatie ≥ 18 medewerkers (duur 4,5 uur 1 visiteur)   €    1.165,00 excl. BTW* 

 

Extra locatie bezoek (30 min)      €    170,00 excl. BTW 

 

Geïndiceerde toets (bij mogelijk onderpresteren)   €    950,00 (excl. btw) 
 
*let op: bij praktijken die ≥12 medewerkers hebben gaat het aantal  
praktijklocaties een rol spelen. De √formule wordt toegepast op het  
aantal locaties. De uitkomst bepaalt hoeveel extra locaties er getoetst  
worden. Per extra locatie wordt er 30 min extra in rekening gebracht.  
De locatiemanager wordt geacht op de hoofdlocatie aanwezig te zijn  
voor dat gedeelte van de visitatie.  

 

Opvolgingsbezoek Entreevisitatie 2.0  
Online: 

Opvolgingsbezoek (duur 1 uur)     €    125,00 excl. BTW 

Opvolgingsbezoek (duur 2 uur)     €    250,00 excl. BTW 

Fysiek bezoek: 

Opvolgingsbezoek (duur 2 uur)      €    475,00 excl. BTW 

 

Hervisitatie Entreevisitatie 2.0 
Fysiek bezoek: 

Hervisitatie entreevisitatie 2.0 < 7 fysiotherapeuten (duur 3 uur) €    805,00 excl. BTW 

Hervisitatie entreevisitatie 2.0 7-25 fysiotherapeuten (duur 4 uur) €    970,00 excl. BTW 

 

 

NB: bovengenoemde prijzen zijn inclusief voorbereiding en het beoordelen van het vooraf ingevulde 

formulier en bij een fysiek visitatiebezoek ook de reistijd & reiskosten.  


