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Routebeschrijving 

Openbaar vervoer 

Streekvervoer buslijn 115 (BBA) richting Rijsbergen/ Zundert; halte Mastbosstraat tegenover benzine station. 

Stadsbus lijn 4 richting Princenhage; halte Burgemeester Sutoriusstraat. 
 

Met eigen vervoer: 

Vanuit richting Utrecht (A27): 

Afslag Breda, dan richting Rotterdam. De weg volgen tot na 

benzinestation en hier rechtsaf (bij stoplichten).  

Bij rotonde linksaf.  De eerste straat rechts (Biehoeve). Dan  

weer de eerste straat links is de Aard. 
 

Vanuit richting Tilburg (A58): 

Volg richting Antwerpen/Rotterdam. Neem de afslag 

Rotterdam, dan afslag Breda/Rijsbergen. Daarna (bij 

stoplichten) eerste afslag  linksaf. Eerste afslag (Princenhage) 

rechtsaf en na 150 meter rechts aanhouden. De eerste straat 

links (Biehoeve). Dan weer de eerste straat links is de Aard. 

U kunt ook de oude zuidelijke rondweg van Breda volgen en 

dan volgt u dezelfde route als vanuit Utrecht. 

Vanuit Rotterdam of Antwerpen(A16): 

Afslag Breda/Rijsbergen. Eerste afslag (bij stoplichten) 

linksaf. Eerste afslag (Princenhage) rechtsaf en na 150 meter 

rechts aanhouden. De eerste straat links (Biehoeve). Dan weer 

de eerste straat links is de Aard. 
 

Tarieven 

De homeopathische behandeling vergt niet veel consulten, maar deze vragen wel meer tijd. Een eerste consult duurt 3 

kwartier tot een uur. Voor vervolgconsulten moet u op de helft van deze tijd rekenen. De kosten komen dan op: 
     

Eerste consult €  140,-   
 

Vervolgconsult €    70,-  
 

U gelieve dit bedrag na afloop van het consult te voldoen (contant of pin). De kosten van de homeopathische 

behandeling worden door de meeste ziektekosten verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Informeer hiernaar, de 

voorwaarden verschillen per verzekeraar en per polis. 
 

Consulten die niet 48 uur van tevoren worden afgezegd kunnen in rekening worden gebracht.  

Betalingsvoorwaarden van de AVIG zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s Gravenhage onder nummer 70 /2012 

Aangesloten bij SKA klachtrecht. 

 

Wilt u meer weten over homeopathie? Kijk op mijn website: http://www.dokterrutten.nl 
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