
     
 
 

 
 

Abonnement voor 60 min. behandelingen 

5 x 60 min 300€         5 beh.  Geldig 4 maanden    je betaalt 60€ x beh. i.p.v. 72€ 

5x 60 min a        360€        6 beh. Geldig 4 maanden    je betaalt 72€ x beh. + 1 gratis 

10 x 60 min  600€    10 beh. Geldig 10 maanden  je betaalt 60€ x beh. i.p.v. 72€ 

10 x 60 min.  720€    12 beh.  Geldig 12 maanden je betaalt 72€ x beh. + 2 gratis 

Algemeen voorwaarden 

- De behandelingen moeten afgenomen worden binnen de tijd van het abonnement vanaf 

de datum van de eerste afspraak. Na die tijd krijg je nog steeds 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 einde van het abonnement krijg je een email met overzicht van 

restante open behandelingen. 
-  

- De eerste afspraak moet binnen 2 maanden van de betaling gemaakt worden. 
 

- Abonnement van 5 of 6 behandelingen zijn geldig alleen maar voor 1 persoon. (4 

manden vanaf de eerste afspraak). 
 

- Abonnement van 10 beh. is 10 maanden geldig vanaf de eerste afspraak. 

 

- Abonnement van 12 beh. is 12 maanden geldig vanaf de eerste afspraak. 
 

- Abonnement van 10 of 12 behandelingen is geldig ook voor 2 of meer personen, maar 

dan is geldig alleen maar voor 4 maanden vanaf de eerste afspraak. 
 

- De betaling van het abonnement voor 5 of 6 behandeling moet worden gedaan binnen 

een maand na de aanvraag of bij de eerste afspraak. 
 

- Voor 10 of 12 behandelingen kan je in 2 delen betalen: de eerste deel bij de eerste 

afspraak of binnen een maand van de aanvraag en de 2de  deel binnen 2 maanden na de 

eerste betaling. 
 

- Bij elke afspraak krijg je de nota voor de verzekering.  

 

- Voor ayurvedische massage en borstweefselsbehandeling gelden andere prijzen. 

                 


