J an Roks
Klassiek Homeopaat

Nieuwsbrief
Concordiaplein 39
4811 NZ Breda

Beste lezer,
U heeft een eerste afspraak gemaakt. Voor alle duidelijkheid stuur ik u wat praktische informatie toe.
Onderstaande info en meer, staat ook op www.janroks.com
Consulten:
Voor een eerste consult moet u rekenen op een gespreksduur van ± 1,5 uur.
Vervolgconsulten duren meestal ± 1 uur.
Tarieven:
Eerste consult € 125.
Vervolgconsulten € 85.
De kosten van het eventueel tussentijds uitzoeken of opsturen van een homeopathisch middel, zijn afhankelijk
van de tijd die het kost, met een minimum van € 15.
Bij de prijs van een consult is het homeopathische medicijn inbegrepen.
Betaling per pin of contant.
Vergoedingen: Consulten van homeopaten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassieke
Homeopaten (NVKH), worden door de meeste ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed
wanneer u hiervoor een aanvullende verzekering heeft. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met
uw verzekeraar of raadpleeg het vergoedingen overzicht op de website.
Het eigen risico van uw zorgverzekering van tussen de € 350 en € 850, geldt niet voor uw aanvullende
verzekering, maar alleen voor het basispakket.
Afspraken: Een afspraak moet minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders wordt 50% van het
consult in rekening gebracht.
Telefonisch bereikbaarheid: Voor vragen, het maken van afspraken, enz. kunt u van maandag, woensdag en
donderdag tussen 12.30 en 13.30 uur bellen op 076 522 71 52.
Spoed: 06 533 806 05.
Als ik op vakantie ben of om een andere reden afwezig, dan staat informatie over waarneming van de praktijk
op het antwoordapparaat wat gekoppeld is aan 076 522 71 52.
Behandeling: vindt plaats volgens de normen van de NVKH (Nederlandse Vereniging Klassiek Homeopaten)
en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).
Met alle door u verstrekte informatie zal uiteraard zeer vertrouwelijk worden omgegaan.
Klachten: Mocht u klachten hebben dan hoor ik dat graag van u. Er bestaat ook een klachtenprocedure
waarvan een document is te vinden op mijn website.
Registraties:
NVKH: 06 0316
AGB code: 90 021880
RBCZ code: 170374
KvK: 2015365

