Door of Perception’s Tarieven 2022 | Particulieren & ZZP’ers

Bijeenkomsten

Individueel traject
Jij staat centraal en tijdens alle
stappen in dit traject heb je mijn
volledige aandacht. Je wordt
uitvoerig voorbereid op je
truffelreis en de hele setting
wordt op jou afgestemd.

Tijd

•

Telefonische kennismaking

•
•

Voorbereidingsgesprek
1.5 uur
7 – 9 uur
Truffelreis
op een donderdag & in mijn praktijk
1.5 uur
Integratiegesprek
Onbeperkte consultatie (via email of
app) tussen intake en integratie
gesprek

•
•

Tarief

30 minuten Gratis

€ 899

Voor het reserveren van een datum voor een truffelreis vraag ik een aanbetaling van €299

Begeleide truffelsessies op een andere lokatie, duo-sessies of groepssessies zijn in
overleg en onder bepaalde voorwaarden mogelijk. We kunnen je/jullie wensen
bespreken tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Prijzen zijn inclusief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrijblijvende (telefonische) kennismaking
Individuele intake & screeningsprocedure
Voorbereidingsmateriaal
Uitgebreid voorbereidingsgesprek op locatie
Begeleide truffelreis in mijn praktijkruimte, op een donderdag**
Gezonde snacks / lichte maaltijd **
Mp3 opname(s) van de reis
Verduisterend oogmasker
Onbeperkte consultatie (via mail of app) tijdens het hele traject
Minimaal één follow-up / integratiegesprek

Prijzen zijn exclusief een eventuele weekendtoeslag van €150 en eventuele reis- en/of verblijfskosten
voor op maat gemaakte trajecten (o.a. voor sessies die op een andere locatie dan mijn praktijk plaatsvinden).

Btw: In het kader van de kleine ondernemersregeling zijn al mijn diensten in 2022 nog vrijgesteld van btw

Losse integratiegesprekken (na een psychedelische ervaring elders)
of consultatiegesprekken (voor behandelaren of therapeutische gidsen in spe)
Eerste gesprek, inclusief online intake € 75

•

Vervolggesprek € 65

Integratiegesprekken duren maximaal 1.5 uur en kunnen plaatsvinden in de praktijk, tijdens een wandelsessie
of via videobellen.

Inclusiviteit | Ik streef naar meer inclusiviteit en verloot daarom een paar keer per jaar een traject op
donatiebasis, onder geïnteresseerden die het normale tarief niet kunnen betalen. De deelnemer betaalt dan
alleen de onkosten en doet daarnaast een bijdrage van minimaal €150 aan een goed doel dat we samen
uitkiezen. Aanmelden gaat als volgt: mail me een motivatiebrief met als onderwerp “kandidaat
donatietraject”, waaruit blijkt dat je een laag besteedbaar inkomen hebt, waarom je graag een begeleide
psychedelische reis wil maken én dat er geen contra-indicaties op jouw situatie van toepassing zijn. Je email
blijft in mijn bestand tot het begin van het nieuwe kalenderjaar. Mocht je worden uitgekozen dan volgt
sowieso eerst nog een kennismaking én intake/screeningsproces. .

ZZP’ers | Ik sta open voor (gedeeltelijke) barter-uitwisselingen met andere ZZP’ers. Denk je dat jouw
expertise interessant voor mij kan zijn? Ik zie je voorstel graag tegemoet!
Goed om te weten: ondernemers kunnen coachingskosten mogelijk (gedeeltelijk) opvoeren als
bedrijfskosten. Informeer ernaar bij je boekhouder.

In Bitcoin betalen? Informeer naar mijn voorwaarden.

