
     
 
 

 
 

Aangezien de verzekeraars het te vergoede bedrag direct aan mij betalen, hoef je alleen 

het bedrag te betalen dat niet betaald wordt door de verzekering. Let op: dit is alleen als 

je aanvullend verzekerd bent bij één van de onderstaande verzekeringen.  

voor 60 min. behandelingen bij FBTO 

5 x 60 min 125€        5 beh. Geldig  tot eind 2020  je betaalt 60€ x beh. i.p.v. 72€ (35€ via verz.) 

6 x 60 min 185€        6 beh. Geldig tot eind 2020  je betaalt 72€ x beh. + 1 gratis (35€ via verz.) 

voor 60 min. behandelingen bij Zilveren kruis, De Friesland, VGZ, IZZ, UMC, 

Unive, CZ  

5 x 60 min  100€         5 beh. Geldig  tot eind 2020  je betaalt 60€ x beh. i.p.v. 72€ (40€ via verz.) 

6x 60 min    160€        6 beh. Geldig tot eind 2020  je betaalt 72€ x beh. + 1 gratis (40€ via verz.) 

voor 60 min. behandelingen bij Ohra 

5 x 60 min  75€         5 beh. Geldig  tot eind 2020  je betaalt 60€ x beh. i.p.v. 72€ (45€ via verz.) 

6x 60 min  135€        6 beh. Geldig tot eind 2020  je betaalt 72€ x beh. + 1 gratis (45€ via verz.) 

voor 60 min. behandelingen bij Nationale Nederlanden 

5 x 60 min  50€         5 beh. Geldig  tot eind 2020  je betaalt 60€ x beh. i.p.v. 72€ (50€ via verz.) 

6 x 60 min  110€        6 beh. Geldig tot eind 2020  je betaalt 72€ x beh. + 1 gratis (50€ via verz.) 

voor 60 min. behandelingen bij ONVZ 

6 x 60 min  35€        6 beh. Geldig tot eind 2020  je betaalt 72€ x beh. + 1 gratis (65€ via verz.) 

- De behandelingen moeten genomen worden binnen de tijd van het abonnement 

vanaf de eerste afspraak datum. Na die tijd krijg je nogsteeds de behandelingen maar 

dan moet je wel betalen voor de normale prijs, dus het is je verantwoordelijkheid om op 

tijd af te spreken. 2 maanden voor het eind van de abonnement krijg je een email met 

overzicht van restante open behandelingen. 
 

- De eerste afspraak moet binnen 1 maand van de betaling gemaakt worden. 
 

- Abonnement zijn geldig alleen maar voor 1 persoon.  
 

- De betaling van de abonnement moet worden gedaan voor 10 oktober. 
 

- Bij elke afspraak krijg je de nota, die hoef je niet in te dienen bij de verzekeraars want ik 

moet zelf dat doen.  

 

- Voor ayurvedische massage en borstweefselsbehandeling gelden andere prijzen.                 


