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Fnjt dae wg jg bnttgtkore morgt otemogegt bnj Kijk op jezelf.
Hngrotdgr bglatrrnjkg ntformatig voor wg dg bghatdglntr searegt.

Wg hgbbgt praktijk aat huns. Otzg praktijk seaae aat dg Bocchgrntnseraae 35. Dg ntratr ns om dg hogk
aat dg Cgsar Fratckseraae, vna dg euntpoore. Jg loope dat rgche op dg ntratr vat dg praktijk af.
Wg hgbbgt rggt wacherunmeg dus als ngmatd jg brgtre kat dng pgrsoot hglaas tnge bnj ots wachegt. 
It dg buure znjt wgl mggrdgrg wntkgls, rgseaurates gt ggt bnblnoehggk om gvgt eg vgreogvgt. Jg kute 
parkgrgt voor dg dgur gt parkgrgt ns rratis.

Werkwijze
Wg searegt ggt erajgce altijd mge ggt ggrseg ornëtegrgtd rgsprgk. Dne nteakgrgsprgk ns bgdogld om 
kgttns eg makgt mge glkaar gt eg knjkgt of gr ggt klnk ns eussgt jou gt ots. Tgvgts probgrgt wg nt dne 
ggrseg rgsprgk jg hulpvraar gt jg doglgt hgldgr eg krnjrgt gt eg otedgkkgt wae Knjk op jgzglf voor jou 
kat bgegkgtgt. Vat daarune makgt wg ggt plat voor dg komgtdg pgrnodg.

Omdae wg jouw gt otzg tijd rraar gfcnëte bgsegdgt makgt wg rgbrunk vat ggt aatmgldformulngr. 
Op dng matngr hgbbgt wg al gtnrg voorntformatig zodae wg nt hge ggrseg rgsprgk stgllgr eoe dg kgrt 
kuttgt komgt. Daarom vrargt wg ook jou dne formulngr nt eg vullgt. Mochegt gr rgdgtgt znjt 
waarom dne voor jou tnge prgtr vogle, vogl jg vrnj om dne ovgr eg slaat. Hge ns wgl bglatrrnjk dae wg nt 
ngdgr rgval dg basnsrgrgvgts vat jg hgbbgt zoals taam, adrgs, rgbooregdaeum gtz.

Tarieven en vergoedingen
Dg kosegt voor dg cotsulegt wordgt door dg praktijk rgdgclarggrd bnj jouw rgmggteg. Zowgl dnrgceg
tijd (coteace mge jou als clnëte  als ntdnrgceg tijd (vgrslarlgrrntr, ovgrlgrrgt mge atdgrg bgerokkgtgt 
wordgt rgdgclarggrd. Daarvoor dngtgt wg jg pgrsotalna aat eg lgvgrgt aat dg rgmggteg.

Moche jg otvgrhoope tnge kuttgt, dat brgtrgt wg rggt kosegt nt rgkgtntr als jg mggr dat 24 uur 
vooraf afzgre pgr eglgfoot of manl. Itdngt jg tnge kome of bnttgt 24 uur afzgre zullgt wg € 40,00 nt 
rgkgtntr brgtrgt voor dg voor jouw rgrgsgrvggrdg tijd.  Dgzg kosegt wordgt tnge vgrrogd door jg 
rgmggteg.

Moche jg tor vrargt hgbbgt, tggm rgruse coteace op mge ots vna eglgfoot of gmanl.

Wg zngt jg rraar!

Grogegt,

Karntda Suèr

Kijk op jezelf
KVK ntschrnjftummgr         34379817
ABG codg praktijk              90064737 / 94058003
CAT ehgrapguetummgr    CM1398-22-06-18 (lgvgl 5 
NVPA lndtummgr                104019

Ktab
BIC codg
BTW tummgr 
BIG rgrnseratigtummgr
RBCZ lncgttigtummgr

NL12KNAB0257733442
KNABNL2H
NL186815827B01 
29910999925  
180232R / 180595R


	
	Werkwijze We starten een traject altijd met een eerste oriënterend gesprek. Dit intakegesprek is bedoeld om kennis te maken met elkaar en te kijken of er een klik is tussen jou en ons. Tevens proberen we in dit eerste gesprek je hulpvraag en je doelen helder te krijgen en te ontdekken wat Kijk op jezelf voor jou kan betekenen. Van daaruit maken we een plan voor de komende periode.


