TARIEVEN
COACHING
Sessies duren 1 uur met een uitloop tot maximaal 5 kwartier. Extra tijd (ook de voor of nabespreking vallen hieronder) wordt doorberekend tegen
een tarief van €15,- per kwartier.
In overleg wordt bepaald met welke regelmaat de coachsessies plaatsvinden, in de praktijk variërend van 2 tot 6 weken. De meeste trajecten worden
in 3 tot 6 sessies afgerond. Jullie kiezen steeds zelf óf en wanneer jullie een nieuwe afspraak willen maken. Jullie kunnen dus ook elk gewenst moment
weer stoppen.
Normaal gesproken zal een sessie plaatsvinden in de praktijk aan het Meidoornplein. In overleg en in bijzondere omstandigheden kan hiervan
worden afgeweken. Binnen een straal van 10 km rond Eibergen, zijn dan de tarieven inclusief reiskosten. Indien verder dan 10 km, zal hiervan een
aparte opgave worden gedaan
Kennismakingsgesprek (telefonisch of persoonlijk, max. 30 minuten)

Gratis

De vrijblijvende kennismaking is kosteloos en verplicht niet tot het aangaan van kindercoaching.

Ontmoetingsgesprek (intake)
Coaching sessie in de praktijk
Coaching sessie op locatie (in overleg)

€65,00
€65,00
€65,00

TARIEVEN

Vergoeding

harteknuffel

Zorgverzekeraars vergoeden de kosten van coaching niet. Binnen de huidige wetgeving kan coaching als activerende begeleiding worden betaald uit het
Persoonsgebonden Budget. (PGB). Aan het aanvragen van een PGB zijn vaak een aantal voorwaarden verbonden. Op de site van www.zorgwijzer.nl kun
je zien of jullie situatie in aanmerking komt voor een PGB en aan welke voorwaarden je moet voldoen. Mogelijk kun je de kosten van de coaching als
buitengewone uitgaven opvoeren bij de jaarlijkse aangifte van de belastingdienst.

KINDERMASSAGE
Kindermassage per sessie (+/- 45 minuten)*
5 strippen kaart
Kindermassage kan in overleg plaatsvinden op locatie.

TRAINING & OVERIG
€37,50
€160,00

Training „ Ik leer leren“
Krachtstenenspel

Op aanvraag*
€80,00

Vanwege het grote aantal variabelen, is de prijs op aanvraag.

De tarieven zijn inclusief 21% BTW, materiaal, voorbereiding en verwerking. Betaling geschiedt op basis van factuur. Deze worden via
e-mail verzonden. Afzeggen van een sessie kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Binnen 24 uur wordt het uurtarief in
rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk. Dit mag telefonisch, per app of per mail.

