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Laurée Sine, Natuurgeneeskunde (Naturopathic Therapist) 
Gediplomeerd en Geregistreerd Natuurgeneeskundige bij de VBAG, 
RBCZ en TCZ. 

• Vergoeding van de behandeling is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.  
• Voor informatie adviseren wij u uw polis te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.  
• Ten behoeve van declaratie van de kosten ontvangt u een officiële factuur. 
• Vragen wij u vriendelijk meteen na elke behandeling af te rekenen. Dit is mogelijk via: contant of                

betaalverzoek via uw mobiele telefoon. 

• Verhindering van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren doorgegeven te worden.  
• Omdat te voorkomen dat een boodschap via het antwoordapparaat of e-mail niet goed door komt, worden 

alleen persoonlijke annuleringen door Laurée geaccepteerd.  
 
• Zelfgenezing vindt plaats op 4 niveaus: lichamelijk, mentaal-geestelijk, emotioneel en spiritueel. 
• Mocht u hierin complete begeleiding willen kan dat bij de gezamenlijke ‘In Balance’ therapeuten. 
 

Voor het maken van een afspraak of vragen over de behandeling, kunt u whatsapp, sms, emailen of    
bellen ma. t/m vrij. 06-40809675 van 9.00u—18.00u   / info@wakeupyourcells.nl ; behalve op feest-
dagen. Bgg. kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op het antwoordapparaat. U wordt dan zo 
snel mogelijk teruggebeld. 

 

PRAKTIJKVOORWAARDEN “IN BALANCE”: THERAPEUTISCHE BEGELEIDING- L. L. SINE 
 
• Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten adviseren wij u altijd eerst uw huisarts te raadplegen of eventueel 

een specialist te bezoeken. 
• Als u medicijnen en/of anticonceptiemiddelen gebruikt, verzoeken wij u deze met de bijsluiter mee te 

brengen. 
• Wij vragen van u dat u de bijsluiter(s) leest en dat u opgeschreven heeft of er bijwerkingen (zoals vermeld in 

de bijsluiter) overeenkomen met uw klachten. 
 
• In de praktijkruimte dient u uw schoenen uit te doen, dus raden wij aan extra sokken of slippers mee te      

nemen. Het is tevens raadzaam een handdoek mee te brengen voor onder uw voeten/benen. 
• Verder vragen wij u een pen en papier (een schrift) mee te nemen, zodat u notities kunt maken van hetgeen 

u tijdens de behandeling geadviseerd wordt.  
• Een consult voor therapeutische begeleiding en “Crystal Bed”: 

De eerste sessie duurt 2 uur, dit is een intake en de 1e behandeling. 
* 30 min -  € 35,00        * 90 min -  € 96,00 
* 45 min  - € 48,00        * 2 uur    - € 120,00  
* 60 min -  € 64,00        * 2 ½ uur - € 150,00 
 
   

Sessies worden door de 

meeste verzekeringen uit de 

aanvullende verzekering 

vergoed. 


