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Velkommen til Vejle Fysioterapi og Træning 
 
Hermed nogle praktiske informationer til dit besøg 
 
Lagen 
I forbindelse med behandling bedes du medbringe et lagen og/eller håndklæde der er stort nok 
til at dække en behandlingsbriks. Du kan også købe et lagen til 20 kr. Lagen skal ved 
behandling medtages/hjemtages efter hver behandling. 
 
Betaling 
Har du en henvisning fra egen læge dækker det offentlige en del af betalingen, dog er der en 
brugerbetaling som skal afregnes ved hvert besøg. Vi modtager de fleste kredit og debit kort 
og naturligvis kontant betaling. Du kan se vores aktuelle priser på www.vejlefysioterapi.dk 
 
Afbud / Udeblivelse 
Skulle du blive forhindret i at møde op til en aftale skal du melde afbud senest 24 timer før 
vores aftale, så vi har muligheden for at besætte tiden til anden side. Afbud pr. Mail, via 
hjemmeside eller telefonsvarer accepteres. Afbud via Facebook accepteres ikke. For sent 
afbud eller udeblivelse faktureres på din næste regning med 160 kr.  
 
Forsikringspatient 
Det er efterhånden en del, som har forsikringer, der dækker basisudgifterne til behandling. Du 
skal være opmærksom på at visse ydelser ikke altid er omfattet af forsikringen, eksempelvis; 
akupunktur, tapegebyr, shockwave osv. Spørg dit forsikringsselskab. Som forsikringspatient 
bedes du vide hvor mange behandlinger du er tilkendt. Behandlinger og ydelser udover din 
aftale faktureres direkte til dig. Samarbejder vi ikke med dit forsikringsselskab skal du selv 
betale for behandling og ydelser, hvorefter du får regningen refunderet ved dit 
forsikringsselskab. 
 
Åbningstider 
Vi har daglig telefontid mellem kl 8.00 – 14.00. Du har mulighed for at modtage behandling 
dagligt i tidsrummet fra kl 7.30 – 18.00. Fredag dog til kl 17.00 
 
Træning 
Vejle Fysioterapi & Træning tilbyder træning på hold og i maskiner også til dig uden 
henvisning. Se vore aktuelle holdoversigt på vores hjemmeside. Vores træningscenter er 
åbent: 

Mandag til fredag fra kl. 5.00 – 22.00 
Lørdag-søndag fra kl. 6.00 – 18.00 

 
 
Med venlig hilsen 
Vejle Fysioterapi & Træning 
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