U bepaalt de invulling van de tijd voor uw voeten
Een kennismakingsgesprek van 30 minuten is vrijblijvend en kosteloos.
Bij de intake verzoek ik u uw verzekeringspasje en ID-kaart mee te nemen. Na de
intake ontstaat er een behandelovereenkomst waarbij het belangrijk is dat u kennis
heeft genomen over mijn privacyverklaring en algemene voorwaarden.

Tijd voor je voeten KADO
•
•
•

60 min
40 min
30 min

€ 70,€ 46,66
€ 35,-

Als zorgverlener ben ik verplicht uw persoonsgegevens en voortgang van de
behandelingen in een medisch dossier te verwerken en deze 15 jaar te bewaren. Ik
werk volgens de beroepscode van het RBCZ en van Provoet waardoor ik een
geheimhoudingsplicht heb.

Meer tijd voor je voeten
10 % korting bij vooruitbetaling voor minimaal 8 behandelingen /consulten
Behandelingen

prijs

THERAPIE
Voetreflexzonetherapie* (evt. vergoeding mits aanvullend verzekerd)
1e x intake + consult totaal 90 minuten

€ 105,-

vervolgconsult reflexzonetherapie
vervolgconsult KIND

€ 70,€ 26,-

60 minuten
20 minuten

COACHING
Tijd voor een Karakter Analyse
Live consult tenenlezen zonder schriftelijke analyse
Schriftelijke foto‐analyse tenenlezen
Korte analyse

30 minuten
via post/email
via post / email

Tijd voor stappen
1e x intake + consult totaal 90 minuten
Vervolgconsult life Coaching incl. karakteranalyse
natuur coaching, minimale tijd
Shinrin Yoku begeleiding in het bos

€ 35,€ 50,‐
€ 25,-

€ 105,60 minuten
70 minuten
90 minuten

€ 70,€ 81,€105,-

VOETVERZORING
Tijd voor de voetverzorging
1e x Intake en behandeling totaal 60 minuten

€ 70,-

vervolg Behandeling kort van
vervolg Behandeling Basis van
vervolg Behandeling Extra van
vervolg Behandeling Plus van
teennagels lakken

€ 26,€ 35,€ 46,66
€ 71,50
€ 19,50

20 minuten
30 minuten
40 minuten
60 minuten incl. scrub, massage, nagels lakken
10 minuten incl. potje nagellak ‘mavala’

Nazorg gratis binnen 1 week na de behandeling (indien nodig)

20 minuten

gratis

Behandeling ZONDER AFSPRAAK
Inloopspreekuur op woensdag van 10.00 – 11.00 uur

max. 10 minuten

€ 12,75

MASSAGE
Tijd voor ontspanning (geen vergoeding door verzekeraar)
ontspannen voetmassage
Hallux valgus massage

50 minuten
60 minuten

€ 67,50
€ 70,-

Stil staan en aandacht geven aan je voeten kan helpen om:
Stappen te zetten, zaken concreet te maken, je eigen weg te vinden, bewust worden waar jij
voor staat.
Workshops (ook op aanvraag) minimaal 6 deelnemers
•
•
•
•
•

Karakteranalyse, 3 uur.
Kennismaking voetreflex massage, 3 uur,
Metamorfose massage, 3 uur,
Introductie Tijd voor je voeten in de praktijk, 2 uur
‘Praktische tijd voor je voeten’, (voetbewustzijn) 6 uur incl. lunch

€ 35,‐ p.p
€ 35,- p.p
€ 35,- p.p
€ 25- p.p
€ 175,- p.p

Cursus (ook op aanvraag) minimaal 4 deelnemers
•
•
•
•

Opleiding Teenanalyse compleet, 24 contacturen,
Opleiding Teenanalyse basis, 12 contacturen
Voetreflexmassage basiskennis, 12 uur in 4 dagdelen
Vind je eigen weg, 12 uur in 4 dagdelen of 2 hele dagen

€ 520,- p.p
€ 275,- p.p
€ 275,- p.p
€ 275,- p.p

