
 REGLEMENT HYDROTHERAPIE

1. De Reuma Patiëntenvereniging Utrecht e.o (RPV Utrecht) biedt haar leden de mogelijkheid deel te 
nemen aan groepshydrotherapie en treft de nodige maatregelen op het gebied van accommodatie, 
voorzieningen e.d.

2. Onder hydrotherapie wordt verstaan: het doen van bewegingsoefeningen in daartoe extra 
verwarmd water, onder begeleiding van een fysiotherapeut, gediplomeerd en/of in opleiding

3. Aanmelding voor de hydrotherapie kan schriftelijk of per e-mail bij de (tijdelijk) contactpersoon 
Hydrotherapie  Jaap de Pater (voorzitter.rpvutrecht@gmail.com, telefoon 06 8200 4256) 

4. Voordat u zich definitief aanmeldt voor deelname aan de hydrotherapie, kunt u een proefles 
aanvragen bij de (tijdelijke) contactpersoon hydrotherapie  Jaap de Pater.

5. Om definitief deel te mogen nemen aan de hydrotherapie, dient u lid te worden c.q. zijn van de RPV
Utrecht.

6. Inschrijving voor deelname aan de hydrotherapie verplicht de deelnemer tot het betalen van de 
eigen bijdrage hydrotherapie.

7. Deelnemers aan de hydrotherapie dienen zich te conformeren aan de algemene regels en het 
Huishoudelijk reglement behorende bij de desbetreffende accommodatie.

8. Deelnemers aan de hydrotherapie dienen zich aan de voor de groep geldende tijden te houden en 
mogen niet eerder het zwembad betreden dan is vastgesteld. Het badwater mag pas betreden 
worden als de fysiotherapeut aanwezig is.

9. Het bestuur stelt de eigen bijdrage hydrotherapie vast en regelt de betaling door middel van een 
automatische incasso.

10. De eigen bijdrage wordt halfjaarlijks geïncasseerd in april en oktober van het lopende jaar.
11. Tweemaal per jaar wordt er door de vereniging een nota beschikbaar gesteld inzake de 

hydrotherapie. Zo nodig kunt u deze gebruiken als declaratie bij uw zorgverzekeraar en/of 
belastingdienst.

12. Bij langdurige afwezigheid door ziekte heeft u 2 opties:
a) Er vindt restitutie plaats van de eigen bijdrage, met in achtneming van de eerste 2 maanden, – 

uw plek in de hydrogroep is niet meer gewaarborgd. U dient zich weer opnieuw aan te melden 
bij hernieuwde deelname. 

b) Er vindt geen restitutie plaats van de eigen bijdrage (u betaalt gewoon door) – uw plek in de 
hydrogroep blijft gewaarborgd.

13. Restitutie van de eigen bijdrage op andere gronden dan genoemd in ad 12 is niet mogelijk.
14. Deelname aan de hydrotherapie geschiedt op eigen risico.
15. De RPV Utrecht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door en tijdens deelname aan de 

hydrotherapie, noch voor verlies of diefstal van eigendommen gedurende deze activiteit.
16. Opzegging van de therapie dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de contactpersoon 

Hydrotherapie (zie ad 3), tenminste 1 maand vóór aanvang van het nieuwe contributie halfjaar.
17. Wijzigingen dienen per ommegaande aan de contactpersoon Hydrotherapie te worden gemeld.
18. Het meenemen van introducees is niet toegestaan.
19. Het is niet toegestaan om zonder overleg met de contactpersoon Hydrotherapie over te stappen 

naar een andere hydrogroep.
20. Door inschrijving als deelnemer aan een van de hydrogroepen, is de deelnemer gebonden aan dit 

reglement en aan de huisregels c.q. reglementen van de accommodatie waar men te gast is.
21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de 

coördinator/therapeuten.
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