
     

 

Geef u op als deelnemer en help zo ook anderen 
SAMEN DRAGEND! 

 
Waarom is uw deelname belangrijk? 
Zorgverzekeraars vergoeden antroposofische therapieën vaak niet of maar voor een (klein) deel. 
Daarom wil Stichting Therapieënfonds Aurum voor een aantal therapieën een financiële 
ondersteuning geven aan patiënten van Therapeuticum Aurum. Dit is alleen mogelijk als veel 
patiënten zich aanmelden als deelnemer van het therapieënfonds. Ook als u en/of uw gezin zelf geen 
therapie nodig hebt, vragen wij u deelnemer te worden of financieel bij te dragen aan het 
therapieënfonds. Want zo maakt u het voor andere patiënten mogelijk een noodzakelijke therapie te 
volgen. 

Deelnamekosten 2021 
● € 20,00 voor een individuele deelnemer 
● € 40,00 per huishouden (meerdere personen woonachtig op hetzelfde ades) 

Meer bijdragen dan gevraagd of geen deelnemer maar wel bijdragen? 
Meer bijdragen dan gevraagd? Dat kan. Elk extra bedrag is welkom! Uw extra bijdrage kunt u 
overmaken naar onze bankrekening NL04 TRIO 0338 4024 11, met als vermelding ‘donatie’. 
Of u draagt ons een warm hart toe, wilt ons financieel ondersteunen maar geen deelnemer zijn. Ook 
dan zijn uw donaties van harte welkom en kunt u uw bijdrage overmaken naar onze bankrekening 
NL04 TRIO 0338 4024 11, met als vermelding ‘donatie’. 
Wilt u structureel ondersteunen dan verzoeken wij u de voorzijde van het aanmeldingsformulier en de 
incassomachtiging in te vullen en daar ook te vermelden welke jaarlijkse (extra) bijdrage u wilt doen       

Meer informatie:  www.therapieenfondsaurum.nl

  

Voor welke therapieën geldt het? 
Het geldt alleen voor (Antroposofische) therapieën die binnen Therapeuticum Aurum gegeven worden: 
·     Dieettherapie               
·     Euritmietherapie 
·     Fysiotherapie 
·     Gesprekstherapie / psychosociale therapie 
·     Haptotherapie 
·     Kunstzinnige therapie 
·     Muziektherapie 
·     Spraaktherapie 
·     Uitwendige therapie 

U heeft een verwijzing nodig van een aan het Therapeuticum Aurum verbonden arts naar een 
therapeut van Therapeuticum Aurum. 

Hoe hoog is de vergoeding? 
Voor alle genoemde therapieën is de vergoeding in 2021 maximaal 75% van de voor eigen rekening 
komende kosten (het factuurbedrag verminderd met de ontvangen vergoeding van de 
zorgverzekering) per behandeling. Het maximaal te declareren bedrag voor 2021 is € 750,00 (voor 
een individuele deelnemer of huishouden). 



     

 

Hoe kom ik in aanmerking voor vergoeding? 

·      Meld u eenmalig aan. Desgewenst kunt u voor aanvang van het nieuwe jaar altijd weer uw 
deelname opzeggen of uw machtiging intrekken. Deze (schriftelijke) opzegging dient voor het einde 
van het lopende jaar in ons bezit te zijn. 

·     Geeft u liever geen machtiging, meld u ook dan met ditzelfde formulier aan en betaal zelf jaarlijks 
het deelnemersbijdrage. Zorg wel dat dit elk jaar vóór 1 maart op onze rekening staat. Vermeld daarbij 
steeds uw postcode en huisnummer. 

·     Nadat de  aanmelding volledig is geworden gaat een wachttijd in van twee maanden. Een 
aanmelding is volledig vanaf de datum waarop de doorlopende machtiging is ontvangen of, als deze 
niet is afgegeven, vanaf de boekingsdatum op het afschrift van de bankrekening van de STF. 
Gevolgde therapiesessies van voor de einddatum van deze wachttijd komen niet voor vergoeding in 
aanmerking. Zie voor uitzonderingen het Reglement. 

·     Vul voor vergoeding per factuur een declaratieformulier in (te vinden bij Therapeuticum Aurum in de 
folderkast of bij de assistentes; ook te downloaden op onze website). Stuur dit op (per post of per e-
mail), of geef dit af aan de assistentenbalie samen met de (kopie)factuur van de therapeut en een 
(kopie van een) bewijs van de zorgverzekering waaruit blijkt wat die heeft vergoed, ook als dat niets is. 

Hoe kan ik mij aanmelden? 
Aanmelden kan eenvoudig door het invullen van het online aanmeldingsformulier op onze website 
www.therapieenfondsaurum.nl of door het invullen van het aanmeldingsformulier dat u van die website 
kunt downloaden. 
Papieren aanmeldingsformulieren zijn ook te vinden bij Therapeuticum Aurum in de folderkast of bij de 
assistentes. 
Als u geen incasso machtiging heeft afgegeven maak dan de deelnemersbijdrage vóór 1 maart van 
het lopende jaar over naar onze bankrekening NL04 TRIO 0338 4024 11 t.n.v. Stichting 
Therapieënfonds Aurum. Vermeld daarbij uw postcode en huisnummer. 

Doorlopende deelname en/of donatie 
Na eenmalige aanmelding is uw deelname/donatie doorlopend.. Uiteraard kunt u altijd weer 
opzeggen. Deze opzegging dient  voor het einde van het lopende jaar in ons bezit te zijn (schriftelijk/e-
mail). Om praktische redenen voor u en voor ons maken wij graag gebruik van een doorlopende 
machtiging. Dit is niet verplicht, maar maakt de administratie een stuk eenvoudiger. Bovendien is een 
machtiging door u altijd weer voor een komend jaar in te trekken. 

Vragen 
Met uw vragen kunt u terecht bij de beheerders van Stichting Therapieënfonds Aurum.  
Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 en 20:00 uur. 
U kunt hen ook e-mailen:  info@therapieenfondsaurum.nl 

Anne Leget              (079) 351 38 02 
Johan Batelaan       (079) 323 07 40 
Onno de Gans         (079) 321 21 73 
Yvonne de Winter   (079) 342 96 60 
 
Deze tekst is informatief. Alle voorwaarden voor uitkering staan in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 
van Stichting Therapieënfonds Aurum versie 2021. Die zijn verkrijgbaar bij de assistentes van Therapeuticum 
Aurum en te downloaden op onze website: www.therapieenfondsaurum.nl  


