
Indicatie kosten Lyme behandeling Infusio Kliniek in Frankfurt, Duitsland. 

Wat kost deze behandeling? 

Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Dat zal voor iedereen verschillend zijn. Wij vonden het toch 
belangrijk om in ieder geval een indicatie van de kosten te geven. Het bedrag dat we bij elkaar hopen te 
krijgen geeft al een goede indicatie. Het uiteindelijke bedrag zal echter niet voor iedereen hetzelfde zijn. De 
hierna genoemde bedragen zijn dan ook een zo goed mogelijke schatting. Er kunnen geen rechten aan 
ontleent worden. Neem altijd zelf contact op met Infusio voor de werkelijke kosten. 

Prijsopgave Infusio Kliniek Frankfurt (Prijspeil 2017) 

Integrative Cell Therapy Program (ICTP): € 24.360,- 
Germany Accommodation (2p): € 120,00 x 14 + 7% = +/- € 1.800,- 
Germany Liaison Fees: € 117,00 x 10 + 19% = +/- € 1.400,- 
  -------------- 
Total Costs Infusio: +/- € 27.560,- 
 
Onkosten vervoer naar Frankfurt en terug: +/-  € 500,- 
Nazorg, na 100 dagen controle bezoek, verblijf, 
medicatie, supplementen: +/- € 2.000,- 
  -------------- 
Totale kosten direct verbonden aan de behandeling in de Infusio Kliniek: +/- € 30.000,- 
 
Naast de directe kosten zijn er nog allerlei indirecte kosten die gemaakt moeten worden of al gemaakt zijn. 
Aan het opzetten van een stichting wat noodzakelijk is om deze inzamelingsactie mogelijk te maken zijn ook 
kosten verbonden. 
 
Indirecte kosten: 
 
Notaris: +/-  € 500,- 
Inschrijving KvK: € 50,- 
Opzetten website, web adres en e-mail: +/- € 150,-  
(Er van uitgaande dat iemand gratis de webpagina maakt) 
Kosten voor bankrekening en iDeal: +/- € 150,- 
Overige / onvoorziene kosten: +/- € 4.000,- 
  --------------- 
Totaal overige kosten: +/- € 5.000,- 
 
Om een succesvolle inzamel actie op te zetten is een team van familie, vrienden, bekenden en iedereen die 
maar wil helpen onmisbaar om de inzamelactie tot een succes te maken. 

Note: 
De post overige / onvoorzien is een inschatting. We moeten de behandeling nog doen dus kunnen daar nog geen exact bedrag 
aan koppelen. 
Aan bovenstaand kosten overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Neem altijd zelf contact op met de Infusio kliniek voor 
een exacte prijsopgave. 


