
 

 

 

 Informatie over  de tarieven, de wijze van factureren, de mogelijkheden voor trajecten en losse 

sessies en wat ‘huisregels’.  

• Mijn sessies blijven (gedeeltelijk) vergoed in 2021 Ik ben lid van de  beroepsvereniging  LVNT 

(voorheen VNT)en mijn sessies vallen onder de noemer ‘Natuurgeneeskundig consult’.  De CZ 

groep vergoedt  mijn consulten  niet, helaas.  Ook ben ik ingeschreven in het Register 

Beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 

• De tarieven voor 2021: Er zijn een aantal opties: 

- Je spreekt af voor een traject van 3 sessies massagetherapie van 75 minuten : € 240,- 

(voorwaarde; de drie sessies worden ingepland in een periode van 9 weken.) Per sessie 

ontvang je een factuur van 80,-.  (www.rouwenmetcompassie.nl/massagetherapie/) 

- Je spreekt  af voor een  traject van 5 sessies Lichaamsgerichte Begeleiding van 75 

minuten: € 400,- . voorwaarde; de vijf sessies worden ingepland in een periode van 15 

weken.)  Per sessie ontvang je een factuur van € 80,-  

(www.rouwenmetcompassie.nl/begeleidingstraject/) 

- Je spreekt per sessie van 75 minuten af. Een sessie van 75 minuten: € 87,50 

- Je spreekt wandelsessie af van 2 uur. Per sessie is dat € 100,- .Bij drie wandelsessies 

betaal je €285,- (www. rouwenmetcompassie.nl/wandelen-en-rouw/), deze sessies 

vallen niet onder de vergoeding van de LVNT. 

• Je ontvangt in de week dat de sessie heeft plaatsgevonden per mail van mij een factuur, die 

je evt. kunt declareren bij je zorgverzekeraar.  

• De factuur dien je uiterlijk binnen een week te voldoen, ongeacht de eventuele declaratie 

van de zorgverzekeraar. Mocht het voor jou niet mogelijk zijn, overleg dit dan met mij, dan 

kunnen we hier iets over afspreken.  

• Sessies die niet 24 uur van te voren worden afgezegd worden in rekening gebracht. Graag 

even telefonisch, omdat ik mail/app of sms niet altijd zie. 

• Op maandag en donderdag en vrijdag ben ik aanwezig voor sessies op de Groen van 

Prinstererstraat 65-bg, 1051  EK Amsterdam. Er is niet echt een wachtkamer, dus kom liever 

niet te vroeg. 

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: jaarlijks reserveer ik enkele plekken voor 

cliënten die minder draagkrachtig zijn. Zij ontvangen geen factuur. Met deze cliënten maak ik 

de afspraak dat zij op hun eigen wijze, wanneer zij daaraan toe zijn, zelf een bijdrage leveren 

aan een betere samenleving. Aarzel niet contact op te nemen als je hiervan gebruik wilt 

maken. 
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