Seksuologische Hulpverlening
Locatie Gezondheidscentrum Zuilen
Donderdagochtend (van 8.30 uur tot 12.30 uur) en donderdagavond (van 18.00 tot 21.00
uur) werk ik in de ruimte van psychologenpraktijk Psyhulp in Gezondheidscentrum Zuilen
aan de Amsterdamsestraatweg 542-544 te Utrecht.

Locatie Koningslaan 51 te Utrecht
Op vrijdag (ca. 1 a 2 keer p/m van 11.00 tot 16.00 uur) werk ik in de voormalige
praktijkruimte aan huis van Mw. Bosscher aan de Koningslaan, nummer 51 te Utrecht,
gelegen aan het Wilhelminapark.

Tarieven* per 1 januari 2020
*NB: tarieven gelden tevens voor een eerste, oriënterend (intake-) gesprek
Consult (individueel) 50 minuten € 90
Consult (met partner) 75 minuten € 130
Vanaf 18.00 uur geldt een avondtoeslag van € 15 op de hierboven vermelde tarieven

Vergoeding
Helaas dient u er rekening mee te houden dat de kosten van het seksuologische consult
niet vergoed worden vanuit de basisverzekering. Sommige ziektekostenverzekeraars
vergoeden een gedeelte van de kosten vanuit een aanvullend pakket. Hierbij is meestal een
verwijzing van de huisarts nodig. Kijk goed naar de precieze (polis)voorwaarden of neem
even contact op met uw verzekeraar. De volgende informatie kan hierbij van belang zijn:




Als seksuoloog ben ik opgenomen in het Register Seksuologische Hulpverlening van
de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS), lidnummer
20269
AGB code zorgverlener: 90105537
AGB code praktijk: 90064826

U dient de consultkosten in alle gevallen direct aan mij te voldoen, waarna u de factuur
eventueel kunt indienen bij uw verzekering.
Contact
Bij voorkeur per e-mail: MCReijmers@gmail.com
Laat mij weten als (en wanneer) u even gebeld zou willen worden, dan bel ik u terug.
Betaling
Cliënten ontvangen aan het eind van iedere maand per e-mail een PDF factuur met het
verzoek het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen over te maken op mijn bankrekening.
Na overschrijding van de termijn volgt een herinnering waarbij € 5 administratiekosten in
rekening worden gebracht.
Afspraak annuleren
Een afspraak kan telefonisch (bij geen gehoor kunt u altijd een boodschap inspreken op de
voice-mail) en/of bij voorkeur per e-mail - geannuleerd en/of verzet worden. Wanneer dit
uiterlijk 48 uur van tevoren gebeurt, wordt het consult niet in rekening gebracht.

