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Tarieven Mijn Sociale Hygiëne
m.i.v. 11 oktober 2018

Flextoets

1

EUR

Examens
Examen Sociale Hygiëne Horeca - Nederlandstalig
Examen Sociale Hygiëne Horeca - anderstalig3
Examen Sociale Hygiëne Slijters - Nederlandstalig
Incompany examenafname - tarieven excl. btw4
Eén examensessie, 1 - 15 kandidaten
Extra kandidaat, per persoon (tot max. 30 kandidaten)
Anderstalig examen (extra kosten)
Aansluitende examensessie, 1 - 15 kandidaten
Extra kandidaat aansluitende examensessie, per persoon (tot max. 30
Locatiekosten zijn voor rekening van opdrachtgever
Actietarief per persoon voor nieuwe klanten (ongeacht aantal kandidaten)
Actie loopt tot 31 december 2018 en is alleen geldig voor
Nederlandstalige examens
Diversen
Ontdubbelen account
Wijzigen factuuradres
Eenmalige inspectie examenlocatie vooraf5

€
€
€

overig
2

EUR

2

137,50
185,00
137,50

€
€
€
€
€

1.440,00
90,00
40,00
1.350,00
90,00

€

50,00

€
€
€

42,35
30,25
225,00

[1] De kandidaat bepaalt zelf plaats en tijd van de toets.
[2] Examens worden altijd vrij van btw gefactureerd indien je opleider staat ingeschreven in het CRKBO register.
Je ontvangt niet automatisch een factuur waarop de btw vermeld staat. Indien je een btw-factuur (indien van
toepassing) wenst, dan wel een factuur op naam van de werkgever, dan dien je dat pro-actief aan te geven
tijdens de boeking/reservering van het examen.
[3] Examens worden aangeboden in het Engels, Noord-Afrikaans-Arabisch, Mandarijn-Chinees en Turks
[4] Bij incompany examens (bij btw-vrijgestelde opleiders) kunnen de Mijn Sociale Hygiëne-examens vrij van btw
worden aangeboden, indien de betreffende opleider haar cursus aantoonbaar btw-vrij heeft gefactureerd aan haar
kandidaten (o.a. via bewijs van inschrijving CRKBO).
[5] Bij Incompany examens is er een optionele eenmalige inspectie op de examenlocatie vooraf. Bij deze inspectie
gaat Mijn Sociale Hygiëne na of de locatie aan alle eisen voor een examen voldoet. Als deze inspectie wordt
uitgevoerd, bent u er zeker van dat het examen afgenomen kan worden. Als deze inspectie niet wordt uitgevoerd
en de locatie blijkt op de dag van het examen niet te voldoen aan de voorwaarden, dan zal het Incompany examen
niet worden afgenomen. In deze situatie wordt er geen geld gecrediteerd.
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