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1. Inleiding
In dit document staan de tarieven voor de practitioners en klanten van practitioners.

2. Kleine ondernemersregeling
De stichting maakt geen gebruik van de kleine ondernemersregeling. Dit betekent, dat zij BTW
berekent.

3. Tarieven voor de practitioner
1.1.

Eenmalige bijdrage

Omschrijving
Inschrijvingskosten (eenmalig)
•
•
•
•

Exclusief BTW

Inclusief BTW
€ 150,--

€ 181,50

Betaling: direct na de aanvraag door de practitioner op basis van een factuur.
Bij afwijzing van de aanvraag door de stichting wordt 50 % terugbetaald.
Bij annulering van de aanvraag door de practitioner wordt 50% terugbetaald, als de practitioner
de factuur inmiddels heeft betaald.
De inschrijvingskosten zijn mede bestemd ter bekostiging van het beoordelen van de aanvragen
tot certificering en registratie.

1.2.

Verklaring omtrent gedrag

De kosten van een verklaring omtrent gedrag (VOG) bedragen € 33,85. Deze worden door de
practitioner zelf betaald aan de uitgevende instantie. De practitioner krijgt na betaling van eerste
factuur een VOG-aanvraagformulier toegestuurd met de juiste screeningsprofielen.

1.3.

Terugkerende bijdragen

Omschrijving
Jaarlijkse bijdrage
Maandelijkse bijdrage
•
•
•
•

Exclusief BTW

Inclusief BTW
€ 60,-€ 5,--

€ 72,60
€ 6,05

Betaling: direct na de aanvraag door de practitioner op basis van een factuur.
Bij aanvraag na 1 oktober worden de resterende maanden gefactureerd en het gehele volgende
jaar.
Bij afwijzing van de aanvraag wordt 100 % terugbetaald.
Verlenging: betaling voor het begin van het volgende jaar.
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1.4.

Audit

Auditkosten hebben betrekking op level 3.
Omschrijving
Exclusief BTW
Audit
Controle-audit
•
•
•
•

€ 500,-€ 300,--

Bemiddelingskosten (fase 1)

Voor geregistreerde practitioners:
Omschrijving
Exclusief BTW
Klachtbemiddeling
Voor niet-geregistreerde practitioners:
Omschrijving
Exclusief BTW
Klachtbemiddeling

Inclusief BTW
€ 500,--

€ 605,--

Inclusief BTW
€ 1.000,--

€ 1.210,--

Betaling: voorafgaand aan de bemiddeling.
Zie klachtenreglement artikel 9.

1.6.

Kosten geschilbehandeling door de klachtencommissie (fase 2)

Voor geregistreerde practitioners:
Omschrijving
Exclusief BTW
Geschilbehandeling

€ 1.000,--

Voor niet-geregistreerde practitioners:
Omschrijving
Exclusief BTW
Geschilbehandeling

€ 2.000,--

•
•

€ 605,-€ 363,--

Betaling: uiterlijke twee weken voorafgaand aan de audit, op basis van een factuur.
Restitutie: alleen bij overlijden van de auditee.
Bij annulering tussen twee weken en één week van de auditdatum wordt 50^% van de kosten in
rekening gebracht.
Bij annulering binnen één week van de auditdatum wordt 100% van de kosten in rekening
gebracht.

1.5.

•
•

Inclusief BTW

Inclusief BTW
€ 1.210,--

Inclusief BTW
€ 2.420,--

Betaling: voorafgaand aan de geschilbehandeling.
Zie klachtenreglement artikel 17.
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4. Tarieven voor klanten van practitioners
1.7.

Bemiddelingskosten (fase 1)

Voor klanten van geregistreerde practitioners:
Omschrijving
Exclusief BTW
Klachtbemiddeling

€ 100--

Voor klanten van niet-geregistreerde practitioners:
Omschrijving
Exclusief BTW
Klachtbemiddeling

€ 500--

•
•
•

€ 121,--

Inclusief BTW
€ 605,--

Betaling: voorafgaand aan de bemiddeling.
Bij annulering door de practitioner worden er geen betaalde kosten terugbetaald.
Zie klachtenreglement artikel 9.

1.8.

Kosten geschilbehandeling door de klachtencommissie (fase 2)

Voor klanten van geregistreerde practitioners:
Omschrijving
Exclusief BTW
Geschilbehandeling
Voor klanten van niet-geregistreerde practitioners:
Omschrijving
Exclusief BTW
Geschilbehandeling
•
•

Inclusief BTW

Inclusief BTW
€ 150,--

€ 181,50,--

Inclusief BTW
€ 1.000,--

€ 1.210,--

Betaling: voorafgaand aan de geschilbehandeling.
Zie klachtenreglement artikel 17.
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5. Versiehistorie
Versie Datum
1.0.p1 18 nov
2019
1.0.p2 1 dec 2019

Wijziging
Eerste concept.

Consistent gemaakt met begrippenkader.
Tarieven voor (klanten van) niet-geregistreerde practitioners toegevoegd.
1.0
15 dec 2019 Vastgesteld door bestuur. Geldig vanaf 1 januari 2020.
1.1
14 jan 2020 Spelfout verwijderd. Onderzoek vervangen door beoordeling.
1.2
11 feb 2020 Lichaamswerk vervangen door practitioner. Cliënten vervangen door
klanten.
P = prelimanary, concept
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