
 

 

Tarieven 

De tarieven voor particulieren zijn: 
 
Kennismakingsgesprek van half uur     gratis 
 
Afspraak per uur        85,00 
elk kwartier langer        20,00 
      
Afspraak in avonduren per uur    110,00 
Elk kwartier langer        25,00 
 
 
‘Boots’ en ‘zakelijke tarieven’: afhankelijk van de afspraken wordt een offerte aangeboden.  
 
  
Aanvullende informatie 

- Het tarief is inclusief de zogenaamde indirecte tijd, bestaande uit ondersteunende 
activiteiten zoals voorbereiding, mail en telefoon. 

- De therapie valt onder de gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van BTW, bij 
coaching is er wel sprake van 21% BTW-heffing. 
Als je ZZPer bent of wanneer de werkgever de behandeling rechtstreeks betaalt dan is 
er sprake van een dienst en valt het onder coaching en er sprake van BTW-heffing. 
Dan kan het bij de belastingen opgevoerd worden als bedrijfskosten. 

- Er geldt een landelijk vastgesteld maximumtarief voor OVP consulten waar ik altijd 
ruim onder blijf (in 2019 is dat € 105,25,- per sessie van 45 minuten).  

- Soms is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit een aanvullend pakket. Dat kan je 
in de polis lezen of bij zorgverzekeraar navragen, maar overleg eerst even met mij 
zodat ik je de gegevens kan geven die je daarbij nodig hebt. 

- Een afspraak kan tot 2 dagen van tevoren kosteloos worden verschoven of afgezegd 
(uitsluitend per telefoon), zodat er voldoende tijd is om een andere cliënt dat tijdstip 
aan te kunnen bieden. Mocht je niet tijdig afgezegd hebben dan wordt de helft van de 
kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht, ongeacht de reden van 
afmelden. Dit dien je te voldoen voor de volgende afspraak. 

- Kom je niet op een afspraak en heb je je ook niet afgemeld, dan worden de volledige 
kosten in rekening gebracht. 

- Denk eens aan de uitspraak ‘echt stralen doe je van binnenuit’ en vraag je vervolgens 
eens af wat je normaal gesproken allemaal uitgeeft aan je uiterlijke verzorging, zoals 



de kapper, schoonheidsspecialist en kleding. En in welke verhouding staat dat tot je 
uitgaven aan je innerlijke verzorging? 

- Realiseer je dat je het wettelijke eigen risico (€ 385,00 in 2019) nu niet aanspreekt, 
wat wel het geval zou zijn als je een beroep doet op de basis GGZ. Dat zijn al 4,5 
sessies, waarin je veel kan bereiken. 

- Mochten de financiën echt een probleem zijn, dan kunnen we bespreken wat er 
mogelijk is. 

 


