Over leven na verlies en verandering

PuurPotentieel - Tarieven particulieren:
Individueel - praktijk

Kennismaking/ intakegesprek (30 min.)
Kennismakingsgesprek en aansluitend consult (totaal 90 min.)
Individueel consult (60 min.)
Individueel consult (90 min.)
Telefonisch consult (15 min.) - op afspraak
Continuïteits-huisbezoek (max. 45 min.)
è 1 of meer keren per week/ 2 weken

Strippenkaart (7x)

Meerdere personen (2 à 3 pers) Kennismaking/ intakegesprek (45 min.)

€ 65,00

Kennismakingsgesprek en aansluitend consult (totaal 120 min.)
Groepsconsult (90 min.)
Groepsconsult (120 min.)
Pakket:

€ 30,00
€ 85,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 20,00
€ 370,00

€ 175,00
€ 135,00
€ 180,00

Kennismaking/ intakegesprek (30 min.)
5 Individuele consulten (à 60 min.)
Het aantal gesprekken kan altijd aangevuld o.b.v. tarieven van normale consulten

€ 300,00

(valt niet onder vergoeding ziektekosten!)

Per sessie
Meerkerenkaart (3x)

€ 50,00
€ 135,00

Het familiegesprek

‘In memoriam’ met de praatstok (120 min. max. 6 personen)

€ 200,00

Ritueelbegeleiding

Voorafgaand voorgesprek (45 min.)

Offerte

Vormgeven aan afscheid

Workshops/ samenzijn/ herinneringsitems maken, etc.
Voorafgaand voorgesprek (45 min.)

Offerte

Alle gewenste opties die hierbuiten vallen
*** Gesprekken met meer dan 3 personen

Offerte
Offerte

Reikibehandeling:

Op aanvraag:

Prijzen zijn inclusief btw/ betalingstermijn 10 dagen
Voor consulten die niet in de praktijkruimte plaatsvinden worden reiskosten doorberekend o.b.v. reistijd en kilometers
Informeer voor vergoedingen via ziektekostenverzekeraar bij aanvullende verzekering of kijk op: www.zorgwijzer.nl

PuurPotentieel - Tarieven 2018 organisaties: Mail me voor een offerte – antoinette@puurpotentieel.nl
Lidmaatschapsnummer V.B.A.G.: 21612064

Zorgverlenersnummer: 90103682

Lidmaatschapsnummer RBCZ: 170968B

AGB- code Praktijk: 90063030

CBP- nummer.: M00004656

In het contact met individuele cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- & tuchtregeling van de VBAG en RBCZ/TCZ
Algemene voorwaarden: zie www.puurpotentieel.nl
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