Handleiding 1. Inschrijving op Zorgvergoeding.com voor zelfstandige praktijken
Na het aanklikken van de link ‘Hier registreren’ volgt u deze handleiding.
U komt in het begin terecht in onderstaande pagina, stap 1:

U klikt onder Aanmelden & Bestellen op de knop Nieuw account aanmaken en u komt dan terecht in de
volgende pagina, stap 2:

U klikt in het vak Deelname Praktijk Basis op de knop Nu bestellen om door te gaan. Hier ziet u het
basisbedrag exclusief BTW per praktijk-AGB per kalenderjaar vermeld staan.
U komt dan terecht in het volgende scherm, stap 3:

In dit scherm geeft u het totaal aantal werkzame therapeuten in uw praktijk (in dit voorbeeld dus 2).
Vul zowel het aantal parttime als fulltime therapeuten in (inclusief uzelf als praktijkhouder). Een
administratief medewerk(st)er telt u niet mee.
Rechts in het scherm ziet u het abonnementsbedrag wijzigen.
Wanneer goed ingevuld klikt u op de knop Doorgaan rechts in het scherm.
U komt dan terecht in het volgende scherm, stap 4:

Wanneer u lid bent van een netwerk waarmee wij afspraken hebben dan vult u hier de netwerkcode in die
u van uw netwerk ontvangen heeft. Geef deze code dan in onder de tekst Voer netwerkcode in en klik op
de tekst Controleer netwerkcode >>
Wanneer uw code geldig is ziet u het bedrag in het vak rechts veranderen. Met een aantal landelijke
netwerken sluiten wij ieder jaar een contract af voor de deelnemende praktijken.
Wanneer gereed klikt u op de knop Afrekenen.
U komt dan terecht in het volgende scherm, stap 5:

Vul alle gevraagde gegevens correct in.





Uw e-mailadres wordt uw inlognaam, dus neem bijvoorbeeld uw praktijk e-mailadres.
Wachtwoord voor services bij extra informatie:
Het wachtwoord voor inlog op onze website en voor de koppeling in uw softwareprogramma.
Wachtwoord bij account veiligheid:
Het wachtwoord voor dit klantengedeelte met uw praktijkgegevens

Wanneer u kiest voor IDeal als betalingsmethode is uw account dezelfde (werk)dag nog online.
Betaalt u via overboeking, vermeld dan het factuurnummer in de omschrijving.
Vergeet niet om akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en klik op Order afronden.
Als laatste ziet u dan de factuur, dit is stap 6.

Na de betaling ontvangt u een drietal e-mailberichten, waaronder de factuur en de bevestiging van
inschrijving met uw inloggegevens. Bewaar deze e-mails goed en/of print ze uit. U kunt altijd in ons
klantensysteem terecht voor het inzien en wijzigen van uw gegevens. Tevens kunt u daar gemakkelijk het
wachtwoord voor de website en webservice vinden, als u dat niet meer weet.
Als u later uw e-mailadres of wachtwoord verandert, worden dat uw nieuwe inloggegevens voor de
website en dient u deze dan ook aan te passen in uw software.
U vindt die gegevens op https://www.zorgvergoeding.com/fact met inlognaam en wachtwoord die in het
mailtje ‘welkom’ zijn aangegeven. U krijgt tenslotte na de betaling en onze goedkeuring ook bericht
wanneer we uw account hebben geactiveerd samen met uitleg hoe u dit in uw software aansluit.
We wensen u veel succes met onze website en vooral ook met de service in uw software.
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