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Praktijkinformatie 2019

Praktijk / Sessies
Mijn praktijk staat los van het woonhuis. Je kunt direct omlopen, dus niet aanbellen bij de voordeur van
het woonhuis! Als je te vroeg bent, graag even in je auto of ergens anders (zie onder voor een café)
wachten. Dit omdat ik tijd nodig heb om me voor te bereiden en ik heb geen wachtruimte.
Gelieve géén parfum/aftershave/sterk geparfumeerde bodylotion opdoen, juist ook voor degene die na
jou komt.
Adres en navigatie
Koninginnelaan 9, 2341 EW Oegstgeest. Het is belangrijk dat je het huisnummer ook intoetst! Je kunt
helemaal verkeerd uitkomen door alle eenrichtingverkeerstraten in de buurt. Mijn tel. nr. is 06 – 22 23
23 74.
Parkeren
Er is altijd een parkeerplek vóór de oprit (ook al staat daar een bordje ‘inrit vrijlaten’). Als jij komt, wordt
de oprit gebruikt als parkeerplaats voor mijn auto, dus je mag hem écht daar gewoon neerzetten.
Bus of fiets vanaf Leiden CS
Je kunt bus 20 of 21 (richting Oegstgeest en Noordwijk) nemen. Uitstappen bij halte De
Kempenaerstraat. Het is vanaf het station 5 minuten met de bus en vanaf halte Kempenaerstraat 2
minuten lopen. Voor exacte busnummers en tijden, zie www.9292.nl. Je kunt ook een fiets huren op
Leiden CS. Het is ongeveer 10 minuten fietsen van het station naar de praktijk.
Wachten in de buurt
Als je voor of na een sessie tijd over hebt, kun je naar een café op 3 minuten loopafstand van de praktijk:
‘Het Beleg van Oegstgeest’, De Kempenaerstraat 43-B, 2341 GH Oegstgeest. De hele Kempenaerstraat
is trouwens een winkelstraat.
Tarieven
Een sessie duurt 1,5 – 2 uur. De kosten zijn € 95,00 per sessie. Indien maximaal 48 uur van tevoren
geannuleerd, worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 48 uur voor de sessie,
wordt deze berekend. Je kunt contant betalen of per bank achteraf. Ik stuur je na de sessie een rekening
per mail.
Vergoedingen│ Ik ben aangesloten bij de RBCZ en de SCAG en bij de beroepsvereniging VNT
(Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten). Mijn sessies worden door veel
zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed, mits je aanvullend verzekerd bent. Kijk op de website
van VNT voor de vergoedingenlijst 2019 (www.vnt-nederland.nl). Mijn behandelingen worden
op de factuur omschreven als: “24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde”. Als je zeker
wilt zijn over je mogelijke vergoeding (en polis), adviseer ik je echter contact op te nemen met je
verzekeraar.
Privacyverklaring/AVG
Zie mijn website.
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