Therapeut:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Website:
KVK nummer:

Susan Gerl
Klisweg 2, 6118 EL Nieuwstadt
06 57 12 44 60
info@fitbynature.nl
www.fitbynature.nl
56 81 71 69

Informatie Stress Weg traject - basis
• Het Stress Weg traject is gericht op het onderzoeken van de oorzaak en het wegnemen van
lichamelijke klachten bij langdurige stress, overspannenheid en burn-outklachten.
• Het traject beslaat 8 weken.
• Het Stress Weg traject - basis bestaat uit:
- 3 consulten, in de praktijk of via beeldbellen
- 1 uitgebreide laboratoriumtest, waarin o.a. vitaminen, mineralen, neurotransmitters,
stresshormonen, bacteriële en virale belastingen in kaart gebracht worden.
Lees hier meer over deze test (https://fitbynature.nl/emb-test).
- gepersonaliseerd voedings-, leefstijl- en suppletie advies naar aanleiding van de uitslag
van de test
• We plannen de consulten in onderling overleg binnen 8 weken na aanvang van het traject.
In het geval van vakantie van één van ons kan, in onderling overleg, van de termijn van 8
weken afgeweken worden, met een maximum van 3 weken.
• Tijdens het laatste consult hebben we een evaluatiegesprek. Mocht tijdens dit gesprek
blijken dat er behoefte is aan een vervolgbehandeling, dan kan het traject met losse
consulten voortgezet worden.
• De prijs van het Stress Weg traject - basis is € 397,-* (incl. BTW)
Of 3 termijnen van € 139,-* (incl. BTW)
Betaling van de termijnen vindt plaats bij elk consult.
* Er kunnen kosten voor supplementen bij komen als er tekorten vastgesteld zijn.
Dit gebeurt dit altijd in onderling overleg.

Op het Stress Weg traject zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals te vinden op de
website: fitbynature.nl
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Informatie Stress Weg traject - plus
• Het Stress Weg traject is gericht op het onderzoeken van de oorzaak en het wegnemen van
lichamelijke klachten bij langdurige stress, overspannenheid en burn-outklachten.
• Het traject beslaat 12 weken.
• Het Stress Weg traject - plus bestaat uit:
- 6 consulten, in de praktijk of via beeldbellen
- 1 uitgebreide laboratoriumtest, waarin o.a. vitaminen, mineralen, neurotransmitters,
stresshormonen, bacteriële en virale belastingen in kaart gebracht worden.
Lees hier meer over deze test (https://fitbynature.nl/emb-test).
- gepersonaliseerd voedings-, leefstijl- en suppletie advies naar aanleiding van de uitslag
van de test
- 6 maanden toegang tot de online leeromgeving t.w.v. € 700,-. Hier vind je diverse
cursussen, trainingen en video’s die je op je eigen tempo kunt volgen.
• We plannen de consulten in onderling overleg binnen 12 weken na aanvang van het traject.
In het geval van vakantie van één van ons kan, in onderling overleg, van de termijn van 12
weken afgeweken worden, met een maximum van 3 weken.
• Tijdens het laatste consult hebben we een evaluatiegesprek. Mocht tijdens dit gesprek
blijken dat er behoefte is aan een vervolgbehandeling, dan kan het traject met losse
consulten voortgezet worden.
• De prijs van het Stress Weg traject - plus is € 897,-* (incl. BTW)
Of 3 termijnen van € 315,-* (incl. BTW)
Betaling van de termijnen vindt plaats per maand.
* Er kunnen kosten voor supplementen bij komen als er tekorten vastgesteld zijn.
Dit gebeurt dit altijd in onderling overleg.

Op het Stress Weg traject zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals te vinden op
de website: fitbynature.nl

versie 01.12.21

