Tarieven voor bedrijven
Geestkracht / Mindfulness Westland

Alle tarieven zijn per persoon, in euro ’s excl. 21% BTW
Voor groepstrainingen geldt een minimum van zes deelnemers
Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt een maximum aantal deelnemers vastgesteld
Er is ook maatwerk mogelijk, toegesneden op het vraagstuk binnen uw bedrijf
Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Geestkracht van toepassing

Individuele consulten

Tarief

Declaratie na ieder consult met een betalingstermijn van 14 dagen
Losse consulten op mijn praktijkadres voor uw individuele medewerkers
Tarief in eenheden van 1 uur incl. rapportagetijd
Telefonische consultatie naar behoefte
Tarief in eenheden van 15 minuten incl. rapportagetijd

Training Mindfulness

75,00
18,75

Tarief

Declaratie na opdracht met betaling voorafgaand aan de training
Individuele Mindfulness training op mijn praktijkadres overdag
8 bijeenkomsten van x 2,5 uur, incl. werkboek en 2 CD ‘s
Trainingsdata in overleg
Exclusieve Mindfulness groepstraining voor uw eigen medewerkers op locatie
8 bijeenkomsten van 2,5 uur + 1 bijeenkomst van 6 uur, incl. werkboek, 2 CD ’s
consumpties en een lunch op de stiltedag
Trainingsdata in overleg
Exclusieve Mindfulness groepstraining in company, overdag
Exclusieve Mindfulness groepstraining in company, ‘s avonds
8 bijeenkomsten van 2,5 uur, incl. werkboek, 2 CD ’s en reiskosten
Trainingsdata in overleg
Afzonderlijke medewerkers kunnen uiteraard ook deelnemen aan geplande
groepstrainingen op locatie. Dan geldt hetzelfde tarief als voor particulieren,
vermeerderd met 21% BTW. De trainingsdata staan van te voren vast

700,00

780,00

600,00
700,00

350,00
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8 daagse training Time to ACT (afzonderlijke training)

Tarief

Declaratie na opdracht met betaling voorafgaand aan de training
Individuele ACT training op mijn praktijkadres
8 bijeenkomsten van 1,5 uur overdag, incl. werkboek, 1 CD en ander oefenmateriaal.
Trainingsdata in overleg
Exclusieve ACT groepstraining overdag op locatie voor uw eigen medewerkers
8 bijeenkomsten van 2 uur incl. werkboek, 1 CD, ander oefenmateriaal en consumpties
De trainingsdata worden in overleg vastgesteld
Exclusieve ACT groepstraining in company overdag
Exclusieve ACT groepstraining in company ‘s avonds
8 bijeenkomsten van 2 uur, incl. werkboek, 1 CD, ander oefenmateriaal en reiskosten
De trainingsdata worden in overleg vastgesteld
Afzonderlijke medewerkers kunnen uiteraard ook deelnemen aan geplande
groepstrainingen op locatie. Dan geldt hetzelfde tarief als voor particulieren,
vermeerderd met 21% BTW. De trainingsdata staan van te voren vast

720,00

480,00

600,00
800,00

387,20

Geestkracht / Mindfulness Westland
Marijke van Geest
Mr. Schokkingstraat 58
2691 XH ‘s-Gravenzande
0174-419039
info@geestkracht.com
www. geestkracht.com
www.mindfulness-westland.nl
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