
 

 

Bijlage 1 – Tarieven  

 

  

HULPVERLENING spoedeisend niet spoedeisend spoedeisend niet spoedeisend

Intake & Therapie op praktijklocatie therapeut n.v.t. € 180 p.u. n.v.t € 235 p.u.

Opvang op praktijklocatie therapeut n.v.t. € 180 p.u. n.v.t. € 235 p.u.

Opvang op locatie € 215 p.u. € 195 p.u. € 295 p.u. € 280 p.u.

Reiskosten (reistijd en reiskilometers)

Crisisadvisering 24/7

Telefonische advisering leidinggevenden service service € 295 p.u. € 280 p.u.

Eerste telefonisch contact medewerker service service € 295 p.u. € 280 p.u.

Vervolg telefonisch consult medewerker n.v.t. € 180 p.u. n.v.t. € 235 p.u.

Crisis advisering op locatie € 215 p.u. € 195 p.u. € 295 p.u. € 280 p.u.

Reiskosten (reistijd en reiskilometers)

Verwerkingsscan

Telefonisch contact medewerker en n.v.t. € 30 / afname n.v.t. € 55 / afname

leidinggevende bij oranje/rood n.v.t. € 180 p.u. (max ½ uur) n.v.t. € 235 p.u. (max ½ u)

TRAINING & ADVIES

Training Agressiehantering

basis-, verdiepings- refreshtraining

Training Opvang & Nazorg

voor BOTeam, leidinggevenden

bv compassiemoeheid, omgaan met stress

Literatuur

Reiskosten

OVERIGE PRODUCTEN

Coaching

Lezing/presentatie/workshop/masterclass/college

Quick Scan stressfactoren (interviews/observaties)

Projecten en advisering 

Zelfscreener Veerkracht

Mental Check Up gesprekken

Voor opdrachten in het buitenland volgt een aparte prijsopgaaf in verband met reiskosten, verb lijfskosten en dagtarieven.

ARQ IVP is vrijgesteld van BTW voor trainings- en hulpverleningsactiviteiten. Er is geen BTW-vrijstelling voor advisering en coaching.

ARQ IVP Tariefoverzicht 2021

Contractant Niet-contractant

€ 140 p.u. € 140 p.u.

€ 0,40 per km. (vanaf Diemen) € 0,40 per km. (vanaf Diemen)

€ 140 p.u. € 140 p.u.

Contractant Niet-contractant

5% korting op uitvoeringsdagdelen van de trainer 

en acteur

Trainer € 845 / Acteur € 475 per dagdeel (excl. 

reiskosten)

Overige trainingen

Verschillend per onderwerp Verschillend per onderwerp

Contractant Niet-contractant

€ 165 p.u. excl. BTW + evt. reiskosten € 220 p.u. excl. BTW + evt. reiskosten

op basis van offerte op basis van offerte

€ 180 p.u. (1,5 uur) € 235 p.u. (1,5 uur)

op basis van offerte op basis van offerte

op basis van offerte op basis van offerte

op basis van offerte op basis van abonnement


