Praktijk voor Coaching en therapie
Tarieven per 01-01-2015

(geldig tot 31-12-2016)

Voor particulieren:

Een normaal consult duurt ca. 60 minuten. Een intake-consult duurt ca. 1,5 uur. Voor kinderen
geldt vanwege hun kortere aandachtspanne: intake circa 60 minuten, normaal consult ca. 45 min.

BrandNewWay werkt met ‘glijdende’ tarieven. Als maatstaf geldt het bruto (gezins-)inkomen per
jaar (dus u en uw eventuele partner samen). U hoeft geen gegevens te overleggen. Opgave door u
geschiedt geheel op basis van vertrouwen. Bij de bepaling van het tarief maakt het niet uit of
consulten ter praktijk of als e-coaching/therapie worden afgenomen.

▪

tot 25.000 bruto per jaar (categorie A)

: € 68,- per consult*

▪

van 25 tot 40.000 bruto per jaar (categorie B)

: € 75,- per consult

▪

van 40 tot 60.000 bruto per jaar (categorie C)

: € 82,- per consult

▪

van 60 tot 90.000 bruto per jaar (categorie D)

: € 89,- per consult

▪

hoger dan 90.000 bruto per jaar (categorie E)

: € 96,- per consult

* Als ook het laagste tarief te hoog voor u is, neem dan contact met ons op. We kijken dan of we u via onze
stichting of via en PGB van dienst kunnen zijn.

Voor groepssessies:

▪

Hetzelfde tarief als voor particulieren categorie C voor 2 personen, categorie E
voor ≥ 3 personen.

Voor ZZP'-ers:

▪

dezelfde tarieven als voor particulieren (zie hierboven),

▪

exclusief 21% BTW.

Voor bedrijven/organisaties:

▪

vergoeding coaching € 145 per uur exclusief 21 % B.T.W.

Het totaalbedrag is afhankelijk van de lengte van het consult.

SE-5 Therapie:
SE-5 1000 staat voor Intrinsic Datafield Analyzer. Dit is een experimentele vorm van alternatieve
heelkunde. Het werkt volgens het principe van subtiele energie. De SE-5 1000 is een
experimenteel elektronisch onderzoeksinstrument ontwikkeld om nauwkeurig verstoringen te
detecteren en te helpen het natuurlijke evenwicht te hervinden. Deze behandelingen vinden plaats
op afstand.

Voor SE-5 alternatieve therapie gelden afwijkende tarieven.
Hiervoor geldt:
Pakket 1: intakemeting met 3 sessies (op afstand)
Pakket 2: intakemeting, 3 sessies (op afstand), tussenmeting en tel./e-mail consult
Pakket 3: 3 vervolgsessies (op afstand)
Pakket 4: 1 vervolgmeting (niet nodig bij pakket 2) en 3 vervolg-sessies (op afstand)
Eindmeting (indien gewenst) afhankelijk van het aantal IDF’s
<100
100-200
200-500
500-1000

€
€
€
€
€
€
€
€

225,310,75,175,55,75,125,185,-

Annuleren van uw gemaakte afspraak:
U kunt uw consult uiteraard altijd verzetten of afzeggen. Ik probeer u bij het maken van een
nieuwe afspraak zo snel mogelijk te bedienen. Het kan echter zijn dat ik pas na enige weken weer
een nieuwe afspraak voor u heb. Houdt er daarom altijd rekening mee alleen af te zeggen als daar
een dringende reden voor is.

Een afgesproken consult dient 48 uur van te voren te worden afgemeld. Dit kan telefonisch of per
e-mail.*

* Meldt u zich later af, dan wordt de gereserveerde tijd geheel in rekening gebracht (behoudens in geval van
overmacht: dit ter beoordeling van BrandNewWay). Bij ziekte van kinderen onder de 16 jaar wordt in geval van
annulering binnen 48 uur slechts een half consult in rekening gebracht.

	
  

Praktijk voor Kids’ Skills, Mission Possible & Reteaming, Coaching & Therapie
Stationsplein 114, 2011 LN Haarlem Telefoon 023 5371230, info@brandnewway.nl, www.brandnewway.nl

