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Tarieven per 1 januari 2021: 
Individuele therapie   

▪ €90,00 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  

▪ €140,00 per uur. Bij 2 partners is dit per persoon €70,00 per 
uur (ex btw). 
Per consult krijgt iedere partner een eigen factuur die hij/zij na 
betaling kan indienen bij de zorgverzekeraar. 
 

Digitale consulten 

▪ Therapie consulten volgens normale tarieven, zie verder op 
deze pagina. 

▪ “Online Spoed-APK-tje”: 6x 0,5 uur €162,- (ex. btw, 
mogelijkheid om gespreid te betalen). 

▪ “Online Spoed-APK-tje”: 3x 0,5 uur € 94,50 (ex. btw, 
mogelijkheid om gespreid te betalen). 

  

EMDR  

▪ Intake en consulten: € 90,00 ex btw per uur. 
  

https://moonconsultancy.wordpress.com/psychologische-hulp-in-dordrecht/
https://moonconsultancy.wordpress.com/eft-relatie-therapie/
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EFT preventietraining “Houd mij vast” 

▪ Investering: €585,00 per paar.  De bedragen zijn exclusief btw, 
inclusief lesmateriaal en koffie & thee. Elke partner krijgt een 
eigen factuur die eventueel bij de zorgverzekeraar ter 
declaratie aangeboden kan worden. 

  

Intensieve relatietherapie 

▪ Afhankelijk van de persoonlijke wensen en doelen van de 
relatietherapie in te vullen in overleg. 3 Dagdelen van 3,5-4 
uur: €1.750,00 ex btw, inclusief koffie, thee, werkmateriaal en 
het boek van Sue Johnson Houd me vast. Neem contact op 
voor meer informatie of overleg. Iedere partner ontvangt een 
eigen factuur die hij/zij na betaling eventueel kan indienen bij 
de zorgverzekeraar. 

  

Gezinstherapie  

▪ Vanaf 3 personen: €165,00 ex btw per uur. Het totaal bedrag 
zal verdeeld worden over de gezinsleden. ( 3 personen = 
€55,00 per persoon  / 4 personen = €38,75 per persoon / enz). 
Per consult krijgt elke gezinslid een eigen factuur (voor 
kinderen onder de 18 jaar zal deze naar de ouders verzonden 
worden).  

  

Avond- en weekend toeslag 

▪ Vanaf 18.00 uur en op zaterdag, zondagen en feestdagen: 
€15,00 toeslag ex btw per uur. 

  

Balans-Programma 

https://moonconsultancy.wordpress.com/houd-me-vast-preventieprogramma/


KvK: 243.868.79  
btwnr: NL 001606324B37 

IBAN: NL 45 INGB 000 48 35 339

Riouwstraat 37 
3312XJ Dordrecht 
email: info@moonconsultancy.nl

▪ In 9 dagen fit en energiek:   
Heb jij last van vermoeidheid, een (beginende) burn-out, voel 
jij je overbelast en moet je toch al die ballen de lucht in zien te 
houden? Start dan dit programma: Gedachte’s ordenen, rust in 
het hoofd, lekkerder in je vel, lichter en méér energie!  Op zoek 
naar een programma die je hierbij ondersteunt? Zonder veel 
moeite aan je lifestyle werken. Het kan! Alle gif- en afvalstoffen 
er uit, minder kilo’s en méér energie! Ter ondersteuning zijn er 
3 gesprekken inbegrepen om je vanaf dag 1 te helpen slagen bij 
wat jij wilt bereiken. In deze gesprekken vooral aandacht voor 
ont-spanning, hoe minder stress en meer rust in je dagelijks 
leven te realiseren. 

▪ Inhoud:– 3 x een consult van 0,5-1 uur 
– 1 x een complete box 
– extra begeleiding via mail of app 
– de link naar meer informatie over het 9-daagse programma 
– Gratis persoonlijk “verwen-tasje” ter waarde van €25,00 na 
afloop 
– deelname in de besloten begeleidingsgroep op facebook.  

▪ De normale prijs van dit speciale programma is €472,00  

Beeldbellen en telefonische consulten  

▪ Hier gelden dezelfde betalingsvoorwaarden en tarieven als 
hierboven.  

  

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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Bedrijfs-Coachen 

▪ Op aanvraag en afhankelijk van aantal medewerkers 
  

Facturen zullen per mail verzonden worden, tenzij je liever een 
papieren exemplaar wilt ontvangen.  

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. 

▪ Bij verhindering of wijziging dient dit tenminste 24 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 (zoals hieronder de lijst 
en op de site van de beroepsvereniging LVPW is terug te lezen) 
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. 

  

http://www.moonconsultancy.nl/Moon_Consultancy//////Contact_files/Alg%20lev%20MC_1.pdf
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Vergoedingen relatiebegeleiding en individuele 
begeleiding 

Als psychosociaal therapeut ben ik lid bij de beroepsvereninging 
LVPW, RBNG, EFT Nederland en als erkend registertherapeut 
BNG vergoeden de volgende zorgverzekeraars vanuit 
de aanvullende polis van de verzekering: 

 – Academica 
 – Avero/Achmea 
 – Aevitae (VGZ) 
 – Anderzorg 
 – AZVZ 
 – CZ 
 – Delta Lloyd 
 – IAK 
–  Interpolis 
 – IZA 
 – IZZ 
 – Kruidvat (Ohra) 
 – Lancyr (Delta Loyd) 
 – Menzis 
 – OHRA 
 – PMA/FNV (Menzis) 
 – SIZ (IZA) 
 – OZ Zorgverzekeringen 
 – SIZ 
 – Trias 
 – Truien & co (VGZ) 
 – UMC 
 – Univé 
 – VGZ 
 – Zekur 
 – Zilveren kruis 
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Achtergrondinformatie:  
Als Psychosociaal werker val ik onder de complementaire 
geneeswijzen (ook wel alternatieve geneeswijzen genoemd) en 
is vergoeding daarmee niet opgenomen in het basispakket van de 
zorgverzekeraars maar wél in de aanvullende polis. Er is GEEN 
eigen bijdrage nodig, omdat vergoeding plaats vindt vanuit de 
aanvullende verzekering. Let op: er is wel het wettelijke vastgestelde 
eigen risico maar dit is verschillend per verzekering.  

Is er geen vergoeding mogelijk bij jouw verzekering, dan kun je de 
rekening meenemen als aftrekpost in je belastingaangifte, alhoewel 
dat steeds beperkter wordt. 
Voor mensen met een eigen bedrijf kunnen de gesprekken als 
bedrijfskosten worden meegenomen. 

Mijn praktijk is geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum 
voor zorgverzekeraars VEKTIS. 
Als zorgverlener heb ik onderstaande AGB code en een 
licentienummer, die je wellicht nodig hebt bij navraag over 
vergoeding. 
AGB code : 90/033062   
RBNG licentienummer 401062R        
Daarnaast ben ik te vinden in de zorggids van veel zorgverkeraars. 

Verwijskaart 
Een verwijskaart van de huisarts is niet nodig. Net als bij 
bijvoorbeeld fysiotherapie kun je zonder verwijskaart bij mij 
terecht. 


