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Tarieven en overige informatie
Relatietherapie:
1. De start: € 50,- voor gezamenlijke intake van 1,5 uur | Vóór deze eerste
intake ontvangen jullie een intakeformulier met een aantal vragen. Deze
ontvang ik graag twee dagen vóór de intake retour.
2. Vervolg: met ieder afzonderlijk een individuele intake á € 50,- Elke
individuele intake is 1 uur.
3. Bespreking verslag en werkdoelen en start traject: vanaf nu € 99,- voor 1,5
uur.

Individuele (psychosociale) coaching/therapie:
1. De start: € 50,- voor een intake tussen 1 uur en 1 uur en 20 min. | Vóór
deze intake ontvang je een intakeformulier met een aantal vragen.
2. Vervolg: bespreking verslag en werkdoelen en start traject: vanaf nu € 66,voor 1 uur.
Tarieven
Voor zowel psychosociale therapie als relatietherapie geldt één tarief: € 66,00
per uur. In geval van relatietherapie ga ik uit van 1,5 uur.
Voor afspraken in de avonduren bereken ik € 5,00 extra.
Vergoedingen
Verrijk je Relaties is aangesloten bij beroepsvereniging het CAT en
voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
(WKKGZ). Het is mogelijk om voor individuele psychosociale
therapie via sommige aanvullende verzekeringen een vergoeding te
krijgen. Relatietherapie niet. Klik hier voor meer informatie (kijk
bij Level 3). Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Je kunt
ook informeren bij jouw zorgverzekeraar. (Vergoedingen voor psychosociale
therapie vallen onder de ‘alternatieve geneeswijzen’).

Afspraken maken en annuleren

Voor het maken van een afspraak kun je bellen of een e-mail te sturen.
Wil je een gemaakte afspraak wijzigen of annuleren, dan kan dat altijd
(graag telefonisch), maar wel minimaal 48 uur van tevoren, anders ben ik
genoodzaakt de gesprekskosten in rekening te brengen. Afspraken op
maandag dien je minimaal op de vrijdag voorafgaand aan de maandag af te
zeggen.

Let op: Alleen individuele psychosociale therapie komt voor vergoeding in
aanmerking. Relatietherapie niet.

