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Prijslijst Behandelingen Dieren 

 

DIERENCOMMUNICATIE 
E-mail consult via foto € 35,00 

Communicatie ter plaatse € 45,00 

Communicatie: gedrag/gezondheid in combinatie met healing € 50,00 

 

SPIRITUELE HEALING 
Healing op afstand (via foto) € 35,00 

 

TOTALE BEHANDELINGEN 
Spirituele Healing € 45,00 

Reiki € 45,00 

Chakra Healing/Therapie € 45,00 

Intuïtieve Therapie € 45,00 

Kristal Healing € 50,00 

Healing in combinatie met andere behandeling € 50,00 

 

STERVENSBEGELEIDING/ROUWVERWERKING 
Luisteren, praten en aanvullend werken met communicatie, healing, 

kleuren, geuren, Bachbloesems. 

€ 50,00 

 

DIERENMASSAGE - TOTALE BEHANDELINGEN 
Anti-stress/ diep relaxerend met Aromatherapie € 45,00 

Gember Massage € 45,00 

Drukpunt Massage-Accupressuur-Reflexologie € 45,00 

Energetische Massage (meridianen) € 45,00 

Chakra Massage € 45,00 

Ttouch € 45,00 

Kristal Massage (met edelstenen) € 50,00 

Hot Stone-Cold Stone € 60,00 

Massage in combinatie met Healing € 50,00 

 

WERKEN MET THERAPIEDIEREN 
Mick met Maylo voor een half uur therapie € 18,00 

Mick met Maylo voor één uur therapie € 30,00 

 

HOLISTISH PROGRAMMA 
Holistisch programma 1° consult (incl. Bachbloesems & Edelstenen bij 

1° consult) 

€ 70,00 

Holistisch programma vervolgconsult € 60,00 

 



 www.pranamayah.com – Copyright@ 2016 
 All printed copies are for reference only.  

Behandelingen aan huis zijn supplement + € 0,30 per km 

Cadeaubonnen verkrijgbaar t.w.v. een behandeling of bedrag naar keuze. 

De duur van een behandeling ligt tussen 30 min. en 1,5 uur, afhankelijk van de soort 

behandeling. 

 

Thuisoppas en Uitlaatservice 

 

UITLAATSERVICE 
Wandeling, voederen, uithalen post, rolluiken, planten water geven   

1/2 uur - 1 x per dag € 09,00 

1 uur - 1 x per dag € 12,00 

1/2 uur - 2 x per dag € 16,00 

1 uur - 2 x per dag € 21,00 

1/2 uur - 3 x per dag € 23,00 

1 uur - 3 x per dag € 28,00 

NACHT € 24,00 

 

UITLAATSERVICE 
Als baasje enkele uurtjes weg moet, en het huisdier niet alleen kan laten, het dier krijgt 

aandacht & plezier zolang het baasje weg is  

Oppas/per uur € 05,00 

+ wandeling van 1/2 uur + supplement van € 04,00 

+ wandeling van 1 uur + supplement van € 07,00 

 

Eerste kennismakingsgesprek is gratis 

Km vergoeding is supplement + € 0,30 per km 

De prijs is te bespreken naar gelang tijd/inhoud job 

Extra's: bv. extra dieren verzorgen, boodschappen doen, privétraining, wasbeurt, borstelen, 
andere extra verzorging 

 

 


