
Prijslijst kleur- licht behandelingen  2023
alle prijzen zijn incl. BTW

Losse sessies:
Helderheidssessie online 120 min. In deze sessie krijg je helderheid over de oorzaak 
van je klachten. Aan het einde weet je precies waar je aan moet werken om door je 
patronen heen te breken en krijg je een behandel advies. Dat kan bij mij zijn, of bij een 
collega die beter aansluit. Online of in de praktijk.  175,00€

Intake volwassene. 90 min. We onderzoeken actief je hulpvraag. Je krijgt een 
persoonlijk behandelplan en een behandeling met de PhotonWave. Je krijg tips die je 
direct kan toepassen.  137,50€
Wanneer je van ver komt kunnen we de intake koppelen aan een opvolgsessie.

Opvolgsessie. 30 minuten    42,50   €

Opvolgsessie. 60 minuten.    95,00€

Opvolgsessie. 90 minuten.  137,50€

Intake kind. 45 tot 60 minuten. Via een formulier vraag ik de ouder/verzorger om 
vooraf vragen te beantwoorden. De sessie met het kind erbij beslaat een PhotonWave 
sessie en afhankelijk van de leeftijd gerichtere vragen over de klacht. Je krijgt een 
behandeladvies en tips om thuis in te zetten.    75,00€

Opvolgsessie kind. 45 minuten.    55,00€

Opvolgsessie. 30 minuten    37,50€

Pakketten volwassenen:
Pakket 6 sessies 30 minuten: 10% korting   230,00€

Pakket 10 sessies 30 minuten: 1 behandeling gratis   382,50€

Pakket 6 sessies 60 minuten: 10% korting   515,00€

Pakket 10 sessies 60 minuten: 1 behandeling gratis   855,00€

Pakket 6 sessies 90 minuten: 10% korting   607,50€



Pakket 10 sessies 90 minuten: 1 behandeling gratis  1125,00€

Re-integratie/re-orientatie traject: TERUG NAAR WERK - Doorbraak naar succesvolle 
gezondheid, welbevinden en carrière.
6 maanden programma, 12 sessies van 1,5 uur en maandelijkse soul-circles voor 
betrokkenheid en verbinding. 2100,00€
N.B.: vraag je werkgever of bedrijfsarts om dit te vergoeden wanneer je in de ziektewet
zit.

VERGOEDINGEN:
Margo Ruiter is erkend (kinder) coach, energetisch therapeut en natuurgeneeskundig 
therapeut. Je kan bij haar terecht voor holistische vraagstukken.

De therapie wordt vergoed door verschillende zorgverzekeraars vanuit een aanvullend 
pakket. 

Onder de noemer COACHING, (abg code: 24505) vergoed Menzis, PMA en Anderzorg 
40,00 per dag.€

Onder de noemer NATUURGENEESKUNDIGE THERAPIE (abg code: 24005) vergoed 
Menzis, PMA en Anderzorg variabel  30 –  75 per dag. ONVZ, PNOzorg, en VvAA  30 € € €
per dag.

Onder de noemer ENERGETISCHE THERAPIE (abg code: 24012) vergoed Zilveren kruis, 
Avero Achmea, FBTO en OZF  40 per dag, Menzis, PMA en Anderzorg  40 per dag en € €
ONVZ, PNOzorg en VvAA  30 tot  75 variabel, en de Friesland  40 per dag.€ € €

Check altijd zelf voor eventuele vergoeding. Aan deze lijst kunnen geen rechten 
worden verleend.

    
Bijscholingen en opleiding:

Volledige opleiding Healing Life Design: 18 tot 24 maanden  5600,00€

Alle modules zijn afzonderlijk te volgen.

Module 1: Awaken! Ontwikkel je zintuigen, zelfzorg en bekrachtiging met kleur
  547,50€



            

Module 2: Evolueer! In je kracht door kleur 5 lesdagen   997,00€
                                                                                                 
Module 3.1: Donker-licht: schijnt licht op je schaduw. Weekend.   550,00€

Let op: dit bedrag is excl. Verblijf bij Samaya.

Module 3.2: Chakra’s: schijn licht op je chakra’s (de bekende 7) 6 lesdagen  1070,00€

Module 3.3: RETRAITE: Been Chakra’s: schijn licht op je lichaam en gezondheid, 
maak contact met je innerlijke godin RETRAITE  1375,00€
Let op: dit bedrag is excl. Verblijf bij Samaya.                                 

Module 3.4: Arm Chakra’s: schijn  licht op je relaties en creaties, onderzoek hoe je kan 
bijdragen. 6 lesdagen  1070,00€

                                                                                                                                                         
De opleiding is geaccrediteerd door de KTNO. Erkend bij verschillende 
beroepsverenigingen. 

 Je krijgt 15 ECTS voor de volledige opleiding. De opleiding is nog niet bij alle 
beroepsverenigingen bekend. Vraag je beroepsvereniging om deze te erkennen, met 
eigen, goed onderbouwde motivatie lukt dat meestal wel. 

* De lessen worden zijn een combinatie van online lessen met trainingsdagen op 
locatie. 
Er zijn drie mogelijke leslocaties: ‘De natuurlijke verbinding’ in Eindhoven, 
Lotusstudio in Eindhoven voor de losse trainingsdagen en conferentiecentrum Samaya
in Werkhoven voor de retraite.

Disclaimer: 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de prijsstellingen. 
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de sessies. Vraag vooraf bij je zorgverzekeraar of 
zij de behandelingen vergoeden.
De trajecten kan je via supervisie of als re-integratie traject inzetten wanneer je in de 
ziektewet zit. Vraag je werkgever of ze dit kunnen vergoeden.
Als alternatief therapeut stellen wij geen diagnose, noch suggereren wij dat 
alternatieve therapie de reguliere zorg vervangt. We werken nauw samen met jouw 
behandelaars, indien je dat op prijs stelt.


