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Aanvraag Intramed PLUS 
Gegevens betreffende de praktijk/organisatie 

Datum:  ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. Debiteurnummer: 

Praktijknaam:  ………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: ………………………………………………………………………….. 

Contactpersoon: ………………………………………………………………………….. M V 

Welk programma gebruikt u nu als EPD (Elektronisch Patiënten Dossier): ……………………………………………… 

Welke beroepsgroep(en) gaan gebruik maken van de richtlijnen / meetinstrumenten in Intramed PLUS: 
Fysiotherapie¹ Generalistische Basis GGZ² Specialistische GGZ² 

Gaat u gebruik maken van de online diensten? (kijk hier voor meer informatie) ³ : Ja Nee 

Overzicht kosten Intramed PLUS (tarieven 2017): 
excl. btw incl. btw 

Eenmalige kosten €  0,00 

Maandelijkse kosten 

Servicebijdrage per praktijk € 14,55 € 17,60 

Servicebijdrage per praktijk bij het gebruik van Intramed OnLine*: €  7,27 €  8,80 

Servicebijdrage per therapeut:   

01-09 therapeuten €  7,27 €  8,80 

10-19 therapeuten €  3,64 €  4,40 

>19 therapeuten €  0,00 

* Bij het gebruik van Intramed PLUS i.c.m. Intramed OnLine krijgt u per online account € 2,- korting per
maand.

¹een overzicht van vragenlijsten en meetinstrumenten staat hier. 

²een overzicht van vragenlijsten en testverslagen staat hier. 

http://www.intramed.nl/producten/intramedplus/intramed-plus-online-diensten/
http://www.intramed.nl/wp-content/uploads/Intramed-PLUS-uitleg-januari-2016.pdf
http://www.intramed.nl/wp-content/uploads/Intramed-PLUS-voor-de-GGZ.pdf
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Voorwaarden 
o ³De online diensten zijn mogelijk met Intramed OnLine, eigen server of eigen hostingpartij.
o Intramed PLUS is een aanvulling op het programma van Intramed. De kosten komen bovenop de

jaarlijkse servicebijdrage.
o De berekening van het aantal therapeuten in Intramed PLUS is gelijk aan de licentie van Intramed.
o De overeenkomst loopt tot het einde van het jaar en wordt steeds stilzwijgend met één

kalenderjaar verlengd.
o Opzegging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gedaan tot 1 oktober van het

lopende jaar. De overeenkomst wordt vervolgens ontbonden per 31 december van dat lopende jaar
o Door dit aanvraagformulier te ondertekenen verklaart u dat u kennis heeft genomen van en

akkoord gaat met de Gebruiksovereenkomst voor Intramed, inclusief alle daarbij behorende
bijlagen: A: Aanvraagformulier (dit document), B: Intramed SLA, C: Bewerkersovereenkomst. D.
Documenten/Specificaties. Deze kunt u na lezen op : http://www.intramed.nl/voorwaarden.

o Indien u dit aanvraagformulier invult namens een rechtspersoon garandeert u persoonlijk tot
vertegenwoordiging bevoegd te zijn.

Handtekening voor akkoord 

Graag volledig digitaal invullen, printen, ondertekenen en mailen naar info@intramed.nl 
Of per post:  

Intramed B.V., Antwoordnummer 10062, 2740 VB Waddinxveen 
Of faxen: 0182 – 62 11 99 

http://www.intramed.nl/voorwaarden
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