Quinta Essentia Family Network
TARIEVEN & VOORWAARDEN 2020 per 1 februari 2020
06-42539302 liefst whatsapp

De praktijk werkt binnen de KOR en benoemt geen BTW Wij zijn bewust niet
meer op factuur, factuur enkel op aanvraag
aangesloten bij een
beroepsvereniging en/of
verzekeraar

Facturen zijn niet meer benodigd, de De praktijk houdt agenda
NL0001907126B89 BTW-ID
praktijk werkt met een spreadsheet bij en een uniek met u
waarop historie welke met u wordt
gedeeld historie-document
gedeeld per bezoek

jolieennik@gmail.com
Achtergracht 41, 1381BL WEESP

NIET NAKOMEN VAN DE AFSPRAAK WORDT 100% IN
REKENING GEBRACHT, mits 24 uur tevoren afgemeld

De praktijk werkt met
intake waaronder uw
akkoord ter behandeling

Wij verwijzen door naar diverse
complementaire zorgaanbieders
waar nodig

De praktijk heeft
huisregels waaraan men
zich verbind bij afname

NL77 RABO 0114 2190 79
t.n.v. J.Ennik, Quinta
Essentia Family Network

TARIEVEN 2020

Iedere eerste afspraak: 90min

Betalingen contant of met
betaalverzoek
voorafgaand bij boeking/
ter plekke

Bij boeking gaat u akkoord met deze
voorwaarden op deze spreadsheet
welke ter inzage in de praktijk ligt en
wordt opgestuurd naar u persoonlijk

Bijzonderheden na de
behandeling z.s.m. melden
om samen te bespreken
wat nodig is ———>

Besluiten we tot een checkup binnen 2 dagen dan is
die behandeling kosteloos
en service onzerzijds

Persoonsgebonden

15 minuten omkleden en intake staat los van de tijd en
praktijktijd wordt berekend per kwartier vanaf een uur;
telefonisch per 5 minuten vanaf een kwartier

Telefonische coaching
minimaal een kwartier,
daarna per 5 minuten

Praktijk coaching/behandeling
minimaal een uur, daarna per
kwartier

Maandcontract

Betaalwijze en datum
voldaan

16,25 euro per kwartier

65 euro per uur

Normaal tarief los bezoek/consult

Betaalverzoek direct na
consult/ter plekke

Vaste klant, afspraak een maand
vooruit gepland en nagekomen

Korting 10% de volgende(2e) afspraak in dezelfde maand
bij/vanaf 1 1/2 uur afname per kalendermaand

14,62 euro per kwartier

58,50 euro per uur

Vrije keuze telefonisch en/of
praktijk

Betaalverzoek ter plekke na
iedere behandeling

Vaste klant, afspraken een maand
vooruit gepland en nagekomen

Korting 25% de volgende(2e) afspraak in dezelfde maand
bij/vanaf 3 uur uur afname per kalendermaand en beperkt
whatsapp chat ondersteuning per kalendermaand

12,18 euro per kwartier

48,75 euro per uur

Vrije keuze telefonisch en/of
praktijk

Betaalverzoek vooruit iedere
behandeling bij boeking

Maandcontract

4 1/2 uur tijd(33,33% korting) en onbeperkt whatsapp chat
ondersteuning gratis per kalendermaand

Xxx

Xxx

195 euro all inclusive

Betaalverzoek vooruit een
maal per 1e van de maand

6 uur tijd(40% korting) en onbeperkt whatsapp chat
ondersteuning gratis per kalendermaand

Xxx

Xxx

234 euro all inclusive

Betaalverzoek vooruit een
maal per 1e van de maand

In overleg

Mogelijkheid max 1/2 uur respectievelijk 1 uur tijd door te
schuiven naar volgende maand
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