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Nazorg voor Energetische behandeling, Gezondheidstest en 
Kuur/ontgiften. Tarieven. 

 
Nazorg is essentieel om het resultaat en bevindingen van de voorafgaande 
behandeling/sessie te kunnen handhaven. Gezond zijn en stabiliteit, fysiek, emotioneel, 
mentaal en spiritueel (energetisch) is mede afhankelijk van de soort therapie die je volgt. 

 
Wij werken vanuit een holistische visie waarbij gekeken wordt naar het totaal beeld van een 
cliënt, lichaam, geest en ziel. Daarbij kun je op korte termijn aan symptoom bestrijding 
werken maar voor een langdurige en blijvend resultaat werken wij aan het opnieuw 
stimuleren/activeren en ondersteunen van uw zelfgenezend vermogen. 
Daarbij is het noodzakelijk om naar de kern van het probleem te kijken en daar de 
behandeling op te richten. 

 
Energetisch kan de eerste dagen na een behandeling/sessie een reactie optreden in uw 
systeem. Oude patronen worden losgemaakt of geactiveerd. Dit is een normaal verloop van 
het genezingsproces. Als door een sessie na 4 dagen een klacht nog aanwezig is, neem dan 
contact op. In overleg bespreken wij dan wat wenselijk is. Bij het ontstaan van nieuwe 
klachten kan een vervolgsessie nodig zijn. 

 
Bel ons op het spreekuur om uw ervaring te bespreken. 

 
Gezondheidstest nazorg voor diegenen die een advies e/o middelen gebruiken voor een 
bepaalde aandoening; na 4 weken is het advies u opnieuw te laten checken of de belastingen 
eruit zijn. U wordt behandeld op de oorzaak van ontstaan van de klacht. 

 
Kuur/ontgiften/isotherapie nazorg met een volledige check-up van uw systeem en 
voorgaande belastingen in uw lichaam. Tijdens de kuur kan een reactie optreden. Dit is een 
goed teken. Ga niet zelf dokteren! en neem contact op bij veranderingen en of vragen. 

 
Kosten 
Alleen klachten met directe betrekking op de behandeling vallen onder nazorg, hiervoor 
brengen wij geen kosten in rekening. Nazorg is gratis indien de klachten voortkomen binnen 
de eerste 4 dagen nà een behandeling. 
Check-up 
Het is mogelijk en wenselijk dat een check-up, na ca. 4 weken wordt geadviseerd. Bij nieuwe 
klachten die behandeld worden in een vervolgsessie worden onze uurtarieven gehanteerd. 
Afspraken worden ingepland in onze praktijk op dinsdag t/m donderdag 10.00 – 16.00 uur. 
Uitsluitend op afspraak. 

 
Voor het stellen van korte vragen over uw behandeling kunt u telefonisch contact opnemen 
tijdens ons spreekuur maandag t/m donderdag 9.30 – 10.00 uur; tel. 0317 – 427858; hieraan 
zijn geen kosten verbonden.



Wij vragen u bij uw bezoek rekening te houden met het volgende 
 
 
 
 
 
 

                  Richtlijnen praktijk NUIJT 
 

Wij hebben een aantal richtlijnen opgesteld om de werkomstandigheden tijdens 
consulten, workshops en cursussen die wij aanbieden zorgvuldig en prettig te 

laten verlopen. Ons (energetische) werk in afstemming vraagt om optimale energie 
balans op de werkplek. Wij besteden daarbij ook aandacht aan hygiënische en 

praktische zaken. 
 
ROKEN 
in alle ruimtes NIET ROKEN 
PARFUM/AFTER SHAVE 
Gelieve GEEN PARFUM/AFTER SHAVE (behalve etherische olie) te dragen tijdens uw 
bezoek (dit is niet alleen schadelijk (chemische stoffen) voor uzelf maar ook voor ons, 
het tast het reukvermogen aan en verstopt je aura) 
HYGIENE 
Bij binnenkomst vragen wij je schoenen uit te doen; sloffen aanwezig of zelf meebrengen 
MOBIELE TELEFOON 
Graag uitzetten bij binnenkomst 
BETALING 
Alle consulten uitsluitend tegen contante betaling; 
overige (workshops/cursus) zie website en/of in overleg 
AFSPRAKEN 
Bij annulering gelieve binnen 48-24 uur afzeggen. Bij niet nagekomen afspraken worden 
consultkosten doorberekend. Informeer naar onze annulerings-voorwaarden. Het 
tijdstip van de afspraak is voor jou gereserveerd; wij vragen je tijdig aanwezig te zijn; 
uiterlijk 5 minuten vóór aanvang. 
CONSULT 
let op! als u koorts heeft of recent heeft gehad dient u dit aan ons te melden. In overleg 
wordt gekeken of de behandeling plaats kan hebben. Zo niet, wordt in ieder geval bij een 
energetische sessie de afspraak verzet naar een nieuwe datum. 
NAZORG 
Zie tekst hierboven; volg zoveel mogelijk de gegeven adviezen op voor een goed verloop van 
de behandeling, drink na de sessie veel water. 

 
 
 

Tarieven consulten 
Minimum inkomen of bruto jaar inkomen tot € 20.000:  1e consult tot 2uur       € 114,- 

Vervolg consulten                     €   42,- per uur 
Modaal inkomen of bruto inkomen         tot € 57.000,- 1e consult 1 ½ tot 2uur € 144,- 

Vervolg consulten         €   55,- per uur 

Hoger inkomen of boven de € 57.000,-       €   80,- per uur 
Afstand onderzoek voor kinderen       €   33,- 

 
 
 



opmeting woonhuis regio: 
geopathie/aarde verstoring       €   75,-             
idem + meting elektrosmog v.a. € 135,- 
buiten regio         € 175,- + km vergoeding aantal km minus 40 km x 0,35 cent 
energetische belasting huis    €  ... 
 
2-daagse biotensorcursus     € 175,- 
excl. biotensor v.a. € 30,- tot  €   90,- 
 
Praktijk Nuijt, Tarthorst 40, 6708 JB Wageningen.  
Tel 0317-427858. natuurlijk@praktijknuijt.info  www.praktijknuijt.info   
 
K.v.K 09218695 
 
 


