Kosten, voorwaarden en vergoedingen
Kosten.
Een intakegesprek
0,5 uur
Sessie
1 uur
Sessie via beeldbellen 1 uur

€ 00,00
€ 105,87 incl.BTW
€ 105,87 incl.BTW

Beeldbellen vindt plaats met behulp van een beveiligde online tool, die voldoet aan de
eisen die zijn gesteld door de AVG. Jij geeft toestemming voor het inzetten van beeldbellen
conform de behandelovereenkomst.
Betalingswijze en voorwaarden.
Na elke sessie ontvang je een digitale factuur die per mail wordt opgestuurd. Deze kan bij
de zorgverzekeraar worden ingediend. De zorgverzekeraar bepaalt of je in aanmerking
komt voor vergoeding. Je dient zelf hiervoor zelf zorg te dragen. De factuur dient binnen 14
dagen na dagtekening te worden voldaan.
Het kan altijd voorkomen dat je op de dag of het tijdstip dat deze een afspraak de geplande
sessie niet kan bijwonen.
Je dient je dan zo snel mogelijk maar op z’n laatst 24 uur voor de geplande afspraak
telefonisch of per whatsapp bij mij af te melden zodat ik nog iemand anders kan inplannen.
Bij afspraken welke binnen 24 uur of helemaal niet worden afgemeld neem ik het recht om
deze volledig te factureren op basis van een 1 uur tarief.
Vergoedingen.
De meeste ziektekostenverzekeraars geven een gehele of gedeeltelijke vergoeding vanuit
de aanvullende verzekering. Vraag dit voor de zekerheid na bij uw zorgverzekeraar of kijk
naar de voorwaarden in je polis. Psychosociale therapie / Counselling valt onder
natuurgeneeswijzen/ alternatieve geneeswijze.
Zie hiervoor het aanvullende pakket of: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling
Je bent is zelf verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen. Werkgevers geven ook vaak
een vergoeding van de therapie als dit de duur van de afwezigheid ten goede komt.
Informeer hiernaar bij je werkgever. Ingeval dat uw werkgever de therapie vergoedt, kan
onder Factuuradres het adres van werkgever worden vermeld.
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