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Onze nieuwe website en webwinkel 

  klaar voor de toekomst! 

 
 
Vanaf 14 oktober beschikken wij over een nieuwe website en webwinkel. In de afgelopen maanden hebben we 
een aantal reacties van u gehad over het niet of niet goed functioneren van m.n. de webwinkel. Schermen 
gingen op zwart en iDeal-betalingen wilden maar niet lukken.  
Omdat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en dit niet alleen geldt voor onze middelen, hebben wij 
besloten om een totaal nieuwe website met webwinkel te laten bouwen. Dit is in de afgelopen weken gebeurd. 
We hopen dat alle problemen van de afgelopen tijd opgelost zijn.  
 
Wanneer u naar www.balancepharma.nl surft, komt u op onze nieuwe website, waarvan de webwinkel een 
belangrijk onderdeel is. In 1e instantie is onze zorg uitgegaan naar het goed functioneren van de webwinkel.  
 
Ten aanzien van de bestelprocedure is er voor u het een en ander veranderd, maar wij zijn ervan overtuigd dat 
u weer snel uw weg zult vinden  Zie: ‘Hoe in te loggen’.  

 
De toekomst 
In de komende weken gaan we de nieuwe website inhoudelijk onder de loep nemen en aanpassen. Meer 
informatie per product, nieuwe foto’s, enz. Wanneer u suggesties hebt in deze, dan kunt u ze met ons delen op 
info@balancepharma.nl. 
 
Hoe in te loggen? 
We hebben onze webwinkel compleet vernieuwd en daarvoor zijn we overgestapt op een nieuw en up-to-date 
platform.  
U kunt op twee manieren uw bestelling plaatsen: 

1. Als klant  ideaal voor u als therapeut, wanneer u uw cliënten zelf hun producten laat bestellen. 

Uiteraard kunt u ook zelf op deze wijze bestellen. 
2. Als therapeut (en ook klanten die vaak een bestelling doen) kunt u een account aanmaken. Het grote 

voordeel hiervan is, dat u uw gegevens eenmalig moet invullen en u de volgende keren kunt inloggen 
met uw nieuwe account en uw zelf aangemaakt nieuw wachtwoord. Wilt u gebruik (blijven) maken van 
de therapeutenkorting, dan moet u een nieuw account aanmaken.  
Het bleek helaas niet mogelijk om de klantgegevens van onze oude webwinkel over te zetten naar de 
nieuwe.  

 

Belangrijk: uw oude inlogcode en wachtwoord werken niet meer!!! 
 
De betalingswijze: 
In de webwinkel kunt u –net als bij de oude webwinkel- op twee manieren betalen: 

1. Via iDeal. Bij iDeal wordt het bedrag van de factuur direct overgemaakt naar onze rekening. Dit 

betekent, dat wij in de meeste gevallen de goederen nog dezelfde dag kunnen verzenden. U heeft uw 
bestelling dan de volgende dag in huis. 

2. Door een vooruitbetaling. Bij een vooruitbetaling geeft u zelf uw bank opdracht het factuurbedrag 
over te maken naar onze rekening. Zodra dit op onze rekening is bijgeschreven, kan de verzending 
gaan plaatsvinden. Hierdoor kunnen wij niet dezelfde dag verzenden. Dit traject duurt meestal 1 à 2 
dagen langer dan een bestelling met iDeal. 

 

 

http://www.balancepharma.nl/
mailto:info@balancepharma.nl


Uw therapeutenkorting 
Om uw therapeutenkorting te (blijven) ontvangen, moet u bij het invullen van uw account ook de naam van uw 
bedrijf opgeven en een geldig KvK-nummer (verplicht) en/of VAT-nummer (optioneel).  
 

U ontvangt van ons daarna een kortingscode, 
die u bij elke bestelling moet invoeren. 

 
Aan het eind van het jaar (na een upgrade van de software) kunnen we groepen gebruikers aanmaken, waarbij 
de korting voor therapeuten automatisch berekend wordt. Hierover ontvangt u van ons uiteraard bericht. 
 
De therapeutenkorting ontvangt u over de BalancePharma middelen (diluten, granules, Ayurveda en Ortho’s). 
Dit betreft de prijs excl. 6% BTW.  
Over de verwerkings- en verzendkosten, de overige middelen (inlays, werkboeken, e.d.) en de door ons extern 
bestelde middelen ontvangt u géén korting. 
 
Hulp en ondersteuning 
Wij hopen, dat u onze website en m.n. onze webwinkel veelvuldig zult gaan gebruiken. 
Ondervindt u problemen, of heeft u nog vragen: u kunt ons altijd bellen op nummer 0348 468 629 op 
werkdagen van 10.00-12.30 uur en van 13.00-16.00 uur.  
Ook kunt u e-mailen naar info@balancepharma.nl en uw vragen stellen. 
 

 

Workshop over parasieten  
en paramonicum 

 
 
 
In verband met het weer op de markt brengen van de Paramonicum hebben wij een workshop georganiseerd 
rondom parasieten. Wat zijn het? Wat doen ze? Wat zegt het van de mens? Wat kan ik ermee in mijn praktijk? 
Op al deze vragen en nog veel meer willen wij u antwoord geven. 
 
Deze workshop wordt georganiseerd in Ooij en twee docenten zullen u die dag meenemen in de wereld van 
parasieten. Mayke van Zon zal het ochtendprogramma vullen en Jolanda Vleugel neemt de middag voor haar 
rekening. De workshop wordt gehouden in Ooij op vrijdag 25 oktober van 10.00-17.00 uur.  
 
De workshop wordt gehouden in: 
Opleidingsinstituut voor Integrale Coaching en Therapie 
Jolanda Vleugel 
Koningin Julianalaan 94 
6576 AT Ooij (bij Nijmegen) 
 
Voor de lunch wordt gezorgd. Met eventuele dieetwensen proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden. De 
kosten voor deze workshop bedragen € 85.-. 
 
U kunt zich aanmelden bij BalancePharma via de e-mail info@balancepharma.nl.  
Ook kunt u zich ook rechtstreeks aanmelden bij Jolanda Vleugel: info@jolandavleugel.nl.  
Of bij Mayke van Zon: info@princedusoleil.nl.  
Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u van ons een aanmeldformulier met het juiste adres en de 
routebeschrijving. 
 
 
 

 

Agenda  

Opleidingen en workshops 

 
 
 
 
Supplamed® en Wegamed® 
 
Wij werken nauw samen met Supplamed® (onze buitenlandlijn). Binnen Supplamed® is er veel aandacht voor 
Wegamed®. Door hen werden we attent gemaakt op onderstaande activiteiten, die wij u niet willen onthouden. 
 
Graag uw aandacht voor het volgende. Heel vaak komen we vast te zitten in allerlei diagnostische gegevens. 
Het starten van een effectieve en tijdbesparende therapie vereist vaak uitgebreide strategieën. 
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Het Wegamed therapieconcept begint met de Med-matrix therapie om bindweefsel te reinigen, waardoor het 
ontgiften van het weefsel en van het lichaam bevorderd wordt. De volgende stap is bioresonantie met behulp 
van de allernieuwste Med-select en werkt als een homeopathische behandeling voor het elimineren van 
ziekteverwekkende informatie van het weefsel. 

 
Hoe werkt dit, hoe start ik dit, wanneer wat en hoe, dat zijn de meest belangrijke vragen. Meestal zijn de 
trainingen in het Duits. Nu is uw kans om hier optimaal gebruik van te maken! In het weekend van 25–27 
oktober geeft Peter Mölleney een super training in Essen (NRW), volledig in het Engels. Dit weekend gaat alleen 
maar over Bioresonantie en de Med Matrix (MRT). Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  
 
Bioresonantie hoeft niet te duur te zijn, laat u informeren over de nieuwste apparatuur. Via info@wegamed.nl 
kunt u contact opnemen voor verdere gegevens.  

 
Ook zullen zij daar een demonstratie geven van de nieuwe Audio Colour met Neuro Feedback. Dit is apparatuur 
van de 22ste eeuw!  
Wegamed NL, info@wegamed.nl www.wegamed.com 
 
 
Basic training Wegamed 
In november start Wegamed NL ook met een cursus in ’s Hertogenbosch. Elke maand organiseren een Basic 
training met elke maand een ander onderwerp. Mocht u interesse hebben in deze workshop meldt u zich dan 
aan via www.praktijkbhc@gmail.com.  
 
Internationaal therapeutenbeurs 
Dit jaar staat BalancePharma niet op de “Internaal Therapeutenbeurs” in Apeldoorn. Toch willen wij u hierop 
attent maken. Onze collega’s van Wegamed staan zoals elk jaar op de therapeutenbeurs in Apeldoorn op 
zaterdag 9 en zondag 10 November, met stand 136. Dit jaar heeft men ervoor gekozen om niet hun 
uitgebreide stand mee te nemen, maar zullen zij alleen hun apparatuur te tonen, dus terug naar de eenvoud! 

Ook zullen zij de Med Matrix en de Select demonstreren. 
U kunt hiervoor relatiekaarten aanvragen,  

waarbij u geen € 12,=, maar slechts €5,= entree betaalt. 
Neemt u hiervoor contact op met info@wegamed.nl. 

 
Agenda van onze workshops en cursussen 
 

Naam 
workshop/cursus 

Data Kosten Docent Plaats 
Bijzonder-

heden 
Accreditatie 

Integra-A 
7 sept, 12 okt, 
26 okt, 9 nov 

en 30 nov 

Vijf-
daagse 
€ 395.- 

Wim 
Bastiaanse 

Kraaybeekerhof 
Driebergen 

Nog enkele 
plaatsen 

beschikbaar 

Nee 
 
 

Parasieten en 
Paramonicum 

25 oktober  
2013 

€ 85.- 

Mayke van 
Zon en 
Jolanda 
Vleugel 

Ooij  Ja 

Flowerplexen en 
bloesemtherapie 

Basiscursus 
testen dag 1 

1 november 
2013 

€ 85.- 
Mayke van 

Zon 
Doetinchem  Ja 

De innemende 
mens 

 

2 november 
2013 

€ 85.- 
Mayke van 

Zon 
Doetinchem  Ja 

Flowerplexen en 
bloesemtherapie 

Basiscursus 
testen dag 2 

15 november  
2013 

€ 85.- 
Mayke van 

Zon 
Doetinchem  Ja 

5-elementenleer 
Winter (water) 

14 december 
2013 

€ 85.- 
Wim 

Bastiaanse 
Kraaybeekerhof 

Driebergen 
 

Nee 
 

5-elementenleer 

Lente (hout) 

22 maart  

2014 
€ 85.- 

Wim 

Bastiaanse 

Kraaybeekerhof 

Driebergen 
 Nee 

5-elementenleer 
zomer (vuur) 

21 juni  
2014 

 
€ 85.- 

Wim 
Bastiaanse 

Kraaybeekerhof 
Driebergen 

 Nee 

 

 
Kosten van workshops 
Kosten:  € 85.- per workshop (incl. lunch en cursusmateriaal) 
 Bij deelname aan meerdere workshops betaalt u € 75.- per workshop (i.p.v. € 85.-). 
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