Handleiding 2. Inschrijving fysiovergoeding.nl voor partner-netwerkpraktijken
Als netwerkpraktijk heeft u een netwerkcode nodig om in aanmerking te komen voor 100%
korting bij ons althans. Vraag om uw code als u die nog niet heeft gehad bij uw
netwerkbeheerder. Zonder die code moet u de factuur zelf betalen.
Als u voornemens bent in het lopende jaar uw netwerk te verlaten dient u ons dat te laten
weten.
Inschrijven doet u via www.zorgvergoeding.com/aanmelden
Na het aanklikken van de link ‘Hier inschrijven’ volgt u verder deze handleiding.
U komt in het begin terecht in onderstaande pagina









U kiest voor de optie ‘Contract praktijk’
U vult in hoeveel fysiotherapeuten in uw praktijk werken.
Geen FTE’s, gewoon het aantal therapeuten, fulltime en/of parttime.
Direct daarna vult u uw praktijkgegevens in.
Uw emailadres wordt nu uw inlog- of gebruikersnaam in onze services.
Wachtwoorden kunt u zelf bepalen, maar wel tussen de 6 en 12 tekens.
Wachtwoord klantensysteem is het systeem waar u nu uw gegevens invoert (het
klantensysteem staat onder www.zorgvergoeding.com/fact)
Wachtwoord services is voor website rond verzekeraars ook voor webservice binnen uw
software. ( de website met alle gegevens staat onder www.zorgvergoeding.com)
U kunt overal hetzelfde wachtwoord invullen, maar het kan zijn dat u niet wilt dat alle
medewerkers het klantensysteem in kunnen, vanwaar dit onderscheid.

In het besteloverzicht dat u rechts van de tekst ziet vult u uw netwerkcode in
die u heeft ontvangen van uw netwerkbeheerder. (LET OP IN HOOFDLETTERS)
Gaat dat goed dan moet het onderste bedrag op 0,00 komen te staan. Gaat dat niet
goed, gewoon zo laten, geen betaling doen, wij signaleren de fout en corrigeren dat
direct. In ieder geval niet meerdere keren gaan proberen met aanmelden alsjeblieft.
Dan zet u onder in de pagina een vinkje bij het gelezen hebben van onze colofon en klik
op ‘Order afronden’.

Na de aanmelding ontvangt u een drietal emailberichten, waaronder de 0- factuur en 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. Ook kunt u
daar in uw profiel gemakkelijk het wachtwoord services (website en webservice) vinden.
Als u later uw emailadres of wachtwoord verandert, worden dat uw nieuwe inloggegevens voor de
website en dient u dat dan ook aan te passen in uw software, anders valt die uit.
U vindt die gegevens op www.zorgvergoeding.com/fact met inlognaam en wachtwoord dat in het
mailtje ‘welkom’ is aangegeven.
U krijgt tenslotte ook bericht wanneer we uw account hebben geactiveerd met uitleg hoe u dit in uw
software aansluit.
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