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Algemeen tarief voor psychologische ondersteunende expertise: € 100
Hieronder vallen bijvoorbeeld consultatie, advisering, dossieranalyse en teambegeleiding.
Voor deskundigheidsbevordering, training en lezingen gelden andere tarieven, hiervoor kan een offerte
worden aangevraagd.

Tussentijdse besprekingen via telefoon en e-mail
Tussentijdse telefonische of digitale besprekingen vanaf 15 minuten worden in rekening gebracht. Hierbij geldt
een uurtarief van € 90.

Reistijd en reiskosten
Voor de reistijd naar uw locatie en terug wordt 25% van het algemene uurtarief berekend, op basis van de
reistijd per auto zoals aangegeven door de ANWB-routeplanner. Daarnaast wordt voor de reiskosten € 0,30
per autokilometer berekend.

Materiaalkosten
Alle kosten voor hand-outs, themadossiers, verslagen en dergelijke zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Locatie
Indien een locatie benodigd is voor de gewenste activiteiten, is het huren of beschikbaar stellen daarvan voor
organisatie en rekening van de opdrachtgever.

Inhuur van derden
Indien de expertise van derden moet worden ingehuurd, kan Kind in Balans desgewenst de
samenwerkingscontacten tot stand brengen en invulling geven. De bijbehorende kosten zijn echter voor
rekening van de opdrachtgever.

Afspraak of activiteit wijzigen of annuleren
•

U kunt een afspraak wijzigen of annuleren tot uiterlijk twee dagen (48 uur) van tevoren. Daarna worden de
kosten van de bespreking (de gereserveerde tijd) in rekening gebracht.

•

U kunt een geplande training of lezing wijzigen (inhoudelijk en/of planmatig) tot uiterlijk twee weken van
tevoren. Als u een geplande activiteit wijzigt, worden de extra voorbereidingskosten in rekening gebracht.

•

U kunt een geplande activiteit annuleren tot uiterlijk vier weken van tevoren. Als u de activiteit annuleert,
worden zowel de voorbereidingskosten als de voor de activiteit gereserveerde tijd (algemeen uurtarief) in
rekening gebracht. Annuleert u de activiteit minder dan vier weken tot twee dagen van te voren, wordt
75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan twee dagen van te voren
of bij absentie van de deelnemers is 100% van het geoffreerde bedrag verschuldigd.

