
 

www.volledigcoaching.nl steljevraag@volledigoaching.nl 06 4479 0593 

Tarieven Volledig Coaching per 1 januari 2021 
 
Persoonlijke groei: 

• Kennismakingsgesprek     15 minuten  gratis 

• Intake       90 minuten  85  euro 

• Één op één Coaching     60 minuten  85  euro 

• Hoofd opruimen     90 minuten  105  euro 

• Wandelcoaching     90 minuten  105  euro 

• Online coaching     60 minuten  85 euro 
 
Trauma release therapie 

• Trauma release therapie sessie (1e consult)  90 minuten  115  euro 

• Trauma release therapie sessie (vervolgconsult) 90 minuten  95  euro 

• Trauma release therapie traject (8 sessies)  90 minuten  680 euro  

• Trauma release breathing sessie   90 minuten  115 euro 

• Rebirthing sessie     90 minuten  115 euro 
  
 Lichaamsbewustzijn:  

• Reiki       60 minuten  60 euro 

• Stoelmassage      25 minuten  25 euro 

• Stoelmassage met klank    45 minuten  45 euro 

• Handreflex massage     25 minuten  25  euro 

• Ontspanningsmassage    60 minuten  60 euro 

• Indiase Hoofdmassage    45 minuten  45 euro 

• Metamorfose massage    60 minuten  60  euro 

• Holistic Pulsing     60 minuten  60 euro 

• Magneetmassage (over de kleding)   30 minuten  30 euro 

• Magneetmassage (met olie)    45 minuten  45  euro 

• Oorkaarsbehandeling     40 minuten  35  euro 
(inclusief set oorkaarsen, oor- en hoofdhuidmassage) 

 
Energetisch werk:   

• Reiki       60 minuten  60 euro 

• Edelsteenlegging met klank    60 minuten  60 euro 

• Soul Body Fusion     45 minuten   45  euro 

• Aura reading      1 sessie  55 euro 

• Lenormand kaartlegging    1 sessie  55 euro  
 

 
Bovenvermelde prijzen zijn inclusief btw 
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Klankbeleving: 

• Klankmassage (individueel)    60 minuten  60 euro  

• Klankbad (individueel)    60 minuten  60 euro  

• Klankbad (duo)     60  minuten  100 euro  

• Klankbad (groep)     60 minuten  150  euro 

• Klankconcert (groep)     60 minuten  150 euro  

• Klankmeditatie (individueel)    45 minuten  45 euro  

• Klankmeditatie (groep)    45 minuten  120  euro 

• Klankverhaal (groep)     45 minuten  120 euro 

• Klankspelen (groep)     90 minuten  130 euro 

• Edelsteenlegging met klank (individueel)  60 minuten  60 euro 
 
Workshops en cursussen: 

• Workshop ‘Rainstick maken’    1 dagdeel*  55 euro 

• Workshop ‘Ocean drum maken’   1 dagdeel*  55 euro 

• Workshop ‘Labyrint maken”    1 dagdeel*  45 euro
   

• Workshop ‘In je kracht met edelstenen’  1 dag**  75  euro 

• Cursus ‘Energetische bescherming’   3 dagdelen*  105 euro 

• Basiscursus Klankschalen    3 dagdelen*  130 euro 

• Vervolgcursus Klankschalen    3 dagdelen*  130  euro 

• Diverse Klank workshops en trainingen  In overleg  prijs op 
aanvraag 

 
*Een workshop van een dagdeel is inclusief koffie/thee en een tussendoortje 
**De workshops van een dag zijn inclusief koffie/thee, lunch en tussendoortjes 
 
Activiteiten 
Mindful wandelen (groep)   90 minuten  10 euro p.p. 
Inspiratie avond (groep)   120 minuten  25 euro p.p.  
 
Overige 
Verlengen sessie    15 minuten  15 euro 
Sessie of behandeling op locatie (toeslag)    15  euro 
Km vergoeding (buiten Rijssen)     0,19 euro per km 
  

 
 
 

Informeer ook eens naar de mogelijkheden van workshops en sessies op maat 
 

Bovenvermelde prijzen zijn inclusief btw 
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