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Tarieven en overige informatie 

Relatietherapie: 

1. De start: € 57,- 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 € 57,- Elke 
individuele intake is 1 uur. Is er een extra intake nodig, dan geldt het 
gangbare tarief van € 66,-. 

3. Bespreking verslag en werkdoelen en start traject: vanaf nu € 99,- voor 1,5 
uur.  

Individuele (psychosociale) coaching/therapie: 

1. De start: € 57,- 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. Is er een extra intake nodig, dan geldt het gangbare tarief van  
€ 66,-. 

Voor afspraken in de avonduren bereken ik € 5,00 extra. Dit geldt niet voor 
de intakes. 

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. 

Het tarief is inclusief voorbereiding op de sessie, de verslaglegging van de sessie, 
eventuele correspondentie met verwijzer en eventuele overleg met huisarts of 
andere zorgverleners. 

Vergoedingen 
Verrijk je Relaties is aangesloten bij beroepsvereniging het CAT. 
Het is mogelijk om voor individuele psychosociale therapie via 
sommige aanvullende verzekeringen een vergoeding te krijgen. 
Voor relatietherapie geldt dit 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’). 

 

Seine 7                                        

2911 HG Nieuwerkerk a/d IJssel   

Tel.: 06-27100306                       

E-mail: contact@verrijkjerelaties.nl 

www.verrijkjerelaties.nl  

K.v.K. nr.: 000021402299 

BTWnr.: NL138017979B01 
Rek. nr.: NL50INGB0006496180 

CAT-therapeutnummer: CM1833-08-01-19 

(level 3) 

AGB-code: 90065854 

 

 

 

https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/
mailto:contact@verrijkjerelaties.nl
http://www.verrijkjerelaties.nl/
https://catcomplementair.nl/
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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. 
 

Nogmaals: Alleen individuele psychosociale therapie komt voor vergoeding in 

aanmerking. Relatietherapie niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Wkkgz klachtenregeling is ondergebracht bij GATgeschillen 

mailto:contact@verrijkjerelaties.nl
https://gatgeschillen.nl/

