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     Tarieven 

 

Coaching  
Per uur                € 135,00 
 

Intensieve gespreksbegeleiding (Mediation)  
Per uur                € 165,00 

 

Teambegeleiding  
Per uur                € 165,00 
 

Intake inclusief rapportage 

Per product               € 495,00 
 

Bewegingscoaching  
Per uur                €   90,00 

 

Talenten Motivatie Analyse (T.M.A.)  
Per product              €  850,00 

 

T.M.A. Additionele Module 
Per product              €  275,00 

 

Tussentijdse verslaglegging  
Per product              €  320,00 

 

 

De kleine lettertjes: 

 

1. Bedragen zijn exclusief 21% btw. 

2. Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd. 

3. Bij afmelding minder dan 24 uur van te voren wordt de helft van de gereserveerde tijd in rekening  

gebracht, ongeacht de reden van afmelding. 

4. Gespreksduur en activiteiten worden ten behoeve van de overzichtelijkheid gedifferentieerd per medewerker 

verzameld weergegeven als bijlage op de maandelijkse factuur. 

5. Inhoudelijke telefoongesprekken en andere (voorbereidende) activiteiten ten behoeve van de cliënt of  

casus wordt conform de activiteit gefactureerd. 

6. Gespreksduur en activiteiten wordt administratief afgerond in tijdsblokken van (minimaal) 6 minuten. 

7. Elk gesprek anders dan bilateraal, wordt conform het tarief voor intensieve gespreksbegeleiding  

gefactureerd, ongeacht de verdere aard van het gesprek. 

8. Bij gesprekken of activiteiten buiten kantooruren (08.00 - 18.00) wordt 25% toeslag berekend. 

9. Bij gesprekken of activiteiten op locatie wordt de helft van de reistijd conform de dienst waarvoor is afgereisd 

berekend.  

10. Eventuele filetijd wordt voor de helft van de tijd aan de opdrachtgever doorberekend, de andere helft neemt 

opdrachtnemer voor zijn rekening.  

11. Bij overschrijding van een eerder aangegeven indicatief budget wordt de opdrachtgever hierover  

geïnformeerd. Om het ingezette proces niet te verstoren wordt het traject echter onverminderd voortgezet, 

tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever blijft derhalve ook betaling plichtig over de 

uitgevoerde werkzaamheden, ook na kortdurende overschrijding van het eerder aangegeven indicatieve budget. 

12. De algemene leveringsvoorwaarden, privacy- en gedragscode zijn van kracht en vindt u op www.transitie.nu 


