
 

 

 

 

 

 

 

Tarieven 

 

Multi Logopedie 
 

 

Inleiding 

De afgelopen jaren is de regeldruk in de zorg enorm toegenomen. Sommige zorgverzekeraars bieden contracten aan met 

onrealistische eisen tegenover een tarief dat 25% onder het adviestarief van de Nederlandse Zorgautoriteiten ligt. Multi Logopedie 

heeft een start gemaakt met het afbouwen van de gecontracteerde zorg om u als cliënt een betere kwaliteit aan te kunnen bieden 

met volledige aandacht voor de behandeling.  

 

Als u vragen hier vragen over heeft kunt u terecht bij de praktijkeigenaar; Yara Snoei-ter Haar. Ook kunt u een e-mail sturen naar 

info@multilogopedie.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk via 06-18740965.  

 

Tarieven 

Individuele zitting reguliere logopedie (30 minuten)  €42 

Telefonische of digitale zitting (30 minuten) €42 

Toeslag voor behandeling aan huis  €21 

Intake en onderzoek (60 minuten)  €84 

Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie (60 

minuten)    

€84 

Instructie/overleg met ouders of verzorgers   €42 

Extern overleg, telefonisch of op locatie per 30 minuten*   €42 

Verslaglegging op verzoek aan derden per 30 minuten*   €42 

Niet nagekomen afspraak 75 % van de gereserveerde tijd per 

30 minuten 

€31,50 

* wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.   

   

U ontvangt maandelijks een verzamelfactuur van alle afspraken. Deze dient u eerst zelf te betalen en vervolgens declareert u de 

gemaakte kosten bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van wat u terug krijgt verschilt echter per type polis (natura- of restitutiepolis) 

en zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is een geldige verwijzing van een arts of specialist nodig. Voor 

de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico.  

 

Betalingsvoorwaarden 

• Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch, per e-mail of WhatsApp/sms geannuleerd te worden. 

• Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt een ‘wegblijftarief’ van 
75% van de gereserveerde tijd aangehouden. 

• Betaling voor de diensten dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn 
wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn. 

• Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten 
laste van de cliënt. 
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