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BETALINGSVOORWAARDEN 

 

Tijdsduur afspraak 

Een intakegesprek duurt 60 minuten. Een individuele behandelsessie duurt eveneens 60 minuten. 

De tijdsduur van een relatietherapie sessie is 90 minuten. De tijd tussen de sessies is soms een 

week, maar ook wel twee of drie weken.  

Het aantal sessies Gestalttherapie na een zwangerschapsverlies is afhankelijk van uw hulpvraag. 

Meestal duurt een behandeltraject een paar maanden, maar soms is langere begeleiding wenselijk 

of noodzakelijk. Op dit moment ben ik NVAGT, EAGT en RBCZ geregistreerd, daarom vergoedt 

een groot deel van de zorgverzekeraars mijn sessies vanuit de aanvullende verzekering.  

 

Tarieven 

• Individuele sessie - 60 min 

€ 90 

• Individueel traject - 5 sessies 

€ 400 

• Partner sessie - 90 min 

€ 150 

• Partner traject - 5 sessies 

€ 650 

• 5 stappenplan - 1 dag 

€ 550 

• Coaching via e-mail - 5 e-mails 

€ 150 

Alle bedragen zijn incl. BTW 

Miskraambegeleiding 5 stappenplan en coaching via e-mail komen bij zorgverzekeraars niet voor 

vergoeding in aanmerking. 

 

Eigen risico  

De zorg die ik lever wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Dat betekent dat er geen 

aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico. 

 

Tussentijds stoppen behandeling 

Als u de behandeling op eigen initiatief eerder wilt stoppen dan wordt het behandeltraject 

afgesloten en wordt het geleverde zorgproduct volledig in rekening gebracht. Dit is het 

zorgproduct dat tijdens intake werd vastgesteld.  

 

Als u meer gesprekken nodig heeft  

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u meer gesprekken nodig heeft dan 

wat binnen het traject (5 sessies) valt. U kunt de behandeling met losse sessies verlengen á €80,- 

voor een individuele sessie en €130,- voor een sessie met partner.  
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Verhindering/ afspraak annuleren 

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Dit kan via het 

inspreken van de voicemail, of het sturen van een emailbericht. Bij te laat afzeggen van de afspraak 

of bij het niet verschijnen, wordt de afspraak volledig in rekening gebracht. Een afspraak verzetten 

is geen enkel probleem. 

 

Betalingstermijn 

De facturen dienen door u binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Indien u het 

verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt u een 

herinnering en een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 

dagen te betalen. Voldoet u binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan 

uw verplichtingen, dan is Praktijk Vogelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd 

incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke 

incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten 

laste van u. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de 

hoofdsom met een minimum van € 25. Bij een betalingsachterstand is Praktijk Vogelaar gerechtigd 

verdere behandeling op te schorten totdat u aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
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