
Tariefkaart 2020 OMEGA10                                       
praktijk voedingsgeneeskunde en darmtherapie

Ik ben als orthomoleculair therapeut aangesloten bij het MBOG.  OMEGA10
Mijn consulten kunnen daarmee deels worden vergoed door diverse ziektekostenverzekeringen. Morsebellaan 80
E.e.a. is afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden voor alternatieve zorg. 2343 BN Oegstgeest

06-20 95 8552
Behandelaar P.C.Borgers Voedingsgeneeskundig therapeut omega10.nl

Orthomoleculair therapeut, Darmtherapeut info@omega10.nl
Lidcode MBOG, Maatschappij ter Bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde1267TL KvKnummer: 61302287
AGB-code onderneming OMEGA10 90064339 BTW NL150360836B01
AGB-code behandelaar PC Borgers 90105055 IBAN: NL80KNAB0259892505

t.n.v. OMEGA10
Behandeling orthomoleculaire geneeskunde, prestatiecode 24000      Tijdseenheid Kosten per eenheid*)

Kennismakingsgesprek 15min gratis
Intake 0-4jr 1x45 minuten 45 min € 54,25
Intake 5jr en ouder op basis van dubbel consult 2x 45 min = 1,5 uur 90 min € 108,50
Uitwerken Persoonlijk adviesplan Voeding & Vitaliteit 60 min € 72,50
Uitwerken behandelplan darmtherapie o.b.v. onderzoeksuitslagen 90 min € 108,50
Vervolgconsult 30 min 30 min € 36,25
Vervolgconsult 45 min 45 min € 54,25
Vervolgconsult 60 min 60 min € 72,50
Voorbereidend consult p/5 min (inlezen dossiers e.d.) 5 min € 6,50
Supplementadvies los 30 min € 36,25
Supplementbestelling recept 5 min € 6,50
Telefonisch consult e/o mailconsult p/5 min 5 min € 6,50

Adviespakket Voeding & Vitaliteit 330 min € 375,00
Adviespakket Darmen excl. Laboratoriumkosten fecesonderzoek*) 390 min € 450,00
Healthy Aging Check Up incl. advies + incl. laboratoriumkosten bloedonderzoek 135 min + lab.kst € 245,00
SupermarktSafari max. 4 personen 45 min. 45 min € 54,25
Verzendkosten testmateriaal, adviesmappen, e.d. 0 Kostprijs

*) Op mijn dienstverlening is sinds Juli2020 de KOR regeling van toepassing waardoor OMEGA10 vrijgesteld is van BTW
**) laboratoriumkosten worden zonder opslag rechtsstreeks door het laboratorium naar u gefactureerd.
Na elk consult ontvang je per mail de factuur voor de door mij besteedde tijd conform bovenstaande tarieven. 
Hiervoor geldt een betaaltermijn van 7 dagen. Bij achterstallige betaling, stuur ik een online betaalverzoek via Whatsapp. 
Wordt deze alsnog niet voldaan dan worden naast het factuur bedrag 2% administratiekosten per maand in rekening gebracht.


