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Tarieven per 1 januari 2022: 
(Geen tariefverandering in januari 2023)

Elke client die zich heeft aangemeld bij Moon Consultancy heeft gratis 
en vrij toegang met een persoonlijk account tot de site https://
relatieapk.online/resources . Hier is een grote verscheidenheid aan 
oefenmateriaal, opdrachten, theorie, etc te vinden die de therapie 
mogelijk kunnen versterken en verdiepen. Deze afgeschermde module 
is voor niet- cliënten van Moon Consultancy beschikbaar met een 
abonnement op de “Besloten Community”.

Individuele therapie: 

€95,00 ex btw per consult van 60 minuten. 
Per consult krijg je een factuur die je betaalt (binnen 15 dagen) en 
eventueel kan indienen bij de zorgverzekeraar. 

Relatietherapie: 

€145,00 per uur ex btw per consult van 60 minuten. 
Bij 2 partners is dit per persoon €72,50 per uur (ex btw). Per consult krijgt 
iedere partner een eigen factuur die hij/zij na betaling kan indienen bij de 
zorgverzekeraar. 

EMDR: 

€ 95,00 ex btw per uur ex btw per consult van 60 minuten. 

https://relatieapk.online/resources
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Gezinstherapie: 

€175,00 ex btw per uur ex btw per consult van 60 minuten. 
Gebruikte tijd zal exact verdeeld worden over het aantal deelnemers. Per 
consult krijgt iedere deelnemer een eigen factuur die hij/zij na betaling kan 
indienen bij de zorgverzekeraar. 

Bedrijfs-coachen, individueel: 

€145,00 ex btw per uur ex btw per consult van 60 minuten.

Bedrijfs-coachen team: 

€195,00 ex btw per uur ex btw per consult van 60 minuten. 

Avond- en weekend toeslag: 

€20,00 ex btw per consult. 

Digitale consulten via beveiligde verbinding volgens normale tarieven. 
Facturen zullen per mail verzonden worden, tenzij je liever een papieren 
exemplaar wilt ontvangen. 

Rapportage ten behoeve van derden. 

Schriftelijke rapportage ten behoeve van bijvoorbeeld bedrijfsarts, 
verzekeringsmaatschappij of vervolg behandeltraject, € 425,- ex. btw. ten 
laste van de verzoekende instantie. Uitsluitend met een door u (de cliënt) 
getekende toestemmingsverklaring. 
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Betalingsvoorwaarden 

Betaling van de sessie vindt plaats direct na de sessie (contante betaling) of 
worden door de cliënt binnen 15 dagen overgeschreven via de bank. 
Na de consulten krijg je een factuur via de mail die kan worden ingediend 
bij de zorgverzekeraar. Ga altijd zelf na of jouw verzekering / aanvullende 
polis jou recht geeft op een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten! 

Bij verhindering of wijziging dient dit tenminste 48 uur voor de afspraak 
aan ons door te worden gegeven per telefoon (06-51515962) of email 
(info@moonconsultancy.nl). In geval van niet tijdige afzegging wordt het 
consult volledig in rekening gebracht. 

LET OP! De meeste zorgverzekeraars (overzicht op site van de 
beroepsvereniging LVPW) vergoeden de factuur gedeeltelijk of geheel. Er 
zijn veel verschillen per zorgverzekeraar en/of aanvullende polis. De 
vergoeding die u kunt verwachten kunt u het beste zelf vóór het maken van 
afspraken navragen bij uw zorgverzekering. 

De Algemene Voorwaarden zijn ten aller tijden van toepassing.


