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Tarief

Dienstverlening door Draagkracht in Balans gebeurt aan het tarief van 

• 70 euro/uur. Een behandeling van langere duur kost pro rata.

Wijziging van het tarief tijdens lopende trajecten zal tenminste 3 maanden op voorhand 
worden aangekondigd.

Annulatie

Laat zo snel mogelijk weten wanneer je niet op een afspraak kan aanwezig zijn. Er komt dan 
immers ruimte vrij in de afspraken-agenda die door andere cliënten kan worden ingevuld.

Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd. 

Bij onaangekondigd niet opdagen op een afspraak  is de cliënt 100% van het bedrag 
verschuldigd. 

Wanneer het herhaaldelijk voorkomt, dat binnen de 24 uur voor de afspraak wordt 
geannuleerd,  is de cliënt 100% van het bedrag verschuldigd.

Methode

Draagkracht in Balans maakt gebruik van 

• reflexintegratie (waaronder MNRI®), 

• Cranio-Sacraal Therapie en Somato-Emotional Release, 

• resonantieprocessen volgens de methode van dr. Franz Ruppert,

• coachings- en gesprekstechnieken,

• energetisch werk volgens Barbara Brennan.



Fysiek contact

Door op de behandeltafel of behandelmat plaats te nemen, geef je aan dat je instemt met 
fysiek contact terwijl je gekleed blijft.

Zoek reguliere medische hulp wanneer nodig.
MNRI® , Cranio-sacraal therapie zijn heel krachtige, complementaire methoden.  Ze zijn geen 
vervanging van reguliere medische hulp. Ook stel ik geen diagnoses.

Aandachtspunten voor de cliënt in de tijd tussen behandelingen:

• Tijdens lichaamswerk komt er spanning los. Dit brengt afvalstoffen in je bloed, dat via je 
nieren gezuiverd wordt. Deze afvalstoffen kunnen dan je lichaam verlaten via de 
gewone weg.  Denk er aan voldoende water te drinken.

• Voel goed bij jezelf wat je nodig hebt. Soms is het aangeraden de tijd vlak na een 
behandeling de nodige rust in te bouwen.

• Geef het zeker aan bij je volgende behandeling wanneer je na een behandeling ongemak
hebt ervaren. 
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