Klassieke Homeopathie voor dieren &
Diercommunicatie
0575-570243
praktijk-elysia@xs4all.nl
www.praktijk-elysia.nl

Tarieven Praktijk Elysia per 01-01-2019
Homeopathieconsulten
Eerste consult
(ca. 1,5 uur)

Vervolgconsult
(ca. 30-45 min.)

Paarden, koeien, geiten,
varkens, etc.

€ 75,00

€ 50,00

Honden, katten

€ 60,00

€ 40,00

Konijnen, knaagdieren, vogels

€ 45,00

€ 25,00

Telefonisch
consult
(alleen vervolgconsulten)

€ 15,00 per 15 min.

NB:
 ‘s Avonds na 19.00 uur en in het weekend geldt een toeslag van 50% op de bovengenoemde
tarieven.
 De tarieven zijn exclusief medicatie.
Medicatie
Homeopathische geneesmiddelen worden separaat berekend en na het consult opgestuurd.
Vaak zijn meerdere geneesmiddelen geïndiceerd.




Homeopathisch geneesmiddel in ruikflesje:
Homeopathisch geneesmiddel in pipetflesje:
Spagyrische complexen:



Bijdrage in verpakkings- en verzendkosten
voor het opsturen van middelen zonder
formeel consult:

€ 6,50
€ 8,00
afhankelijk van het aantal essences en
aantal ml van het complex
€ 3,50

Prijzen van overige medicatie zoals celzouten, spagyrische middelen en oertincturen: afhankelijk van
de benodigde hoeveelheid.
Alle vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW, behalve voor spagyrische complexen, waarvoor het 9%
BTW-tarief geldt.

Klassieke Homeopathie voor dieren &
Diercommunicatie
0575-570243
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Diercommunicatieconsulten
Diercommunicatieconsulten vinden plaats aan de hand van een recente foto van het dier, plus de
vragen die de eigenaar aan het dier wil stellen (maximaal 5 vragen, die niet puur medisch van aard
mogen zijn). Deze worden vooraf naar mij gemaild.
Na afloop van het gesprek ontvangt de eigenaar per mail een gespreksverslag plus de factuur.

Alle diersoorten

Eerste consult

Vervolgconsult*

€ 35,00

€ 22,50

*) Mits het consult binnen een jaar plaatsvindt met hetzelfde dier.
Alle vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Consult energetische geneeswijzen
Ook energetische consulten vinden plaats aan de hand van een recente foto van het dier, plus een
beschrijving van de klachten. Deze worden vooraf naar mij gemaild. Tijdens het consult neem ik zowel
het dier, als zijn omgeving in beschouwing en probeer ik dit geheel te harmoniseren.
Na afloop van het gesprek ontvangt de eigenaar per mail een gespreksverslag plus de factuur.

Alle diersoorten

Eerste consult

Vervolgconsult

€ 50,00

€ 30,00

Alle vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

