Voor VPTZ-organisaties gelden in 2021 de volgende tarieven en annuleringskosten (bedragen in €):
Kosten per deelnemer
Vrijwilligers:
1-daags - 2 dagdelen
1-daags - 2 dagdelen - met acteur
1-daags - 3 dagdelen
1-daags - 3 dagdelen - kookvrijwilligers
2-daags - 5 dagdelen
2-daags - 5 dagdelen - met acteur
2-daags – landelijke introductietraining
Virtuele introductietraining (vaste prijs) ****
Coördinatoren en bestuurders:
1-daags - 2 dagdelen
1-daags - 3 dagdelen
1-daags - 3 dagdelen met acteur
2-daags - 5 dagdelen
3-daags - 8 dagdelen met acteur
2 x 2-daags - 10 dagdelen
Virtuele introductietraining
Incompany:
1-daags - 2 dagdelen
1 daags - 3 dagdelen - kookvrijwilligers
2-daags - 5 dagdelen

Eigen bijdrage
Annuleringskosten
Eigen bijdrage
Training op locatie Training op locatie ** Training online

Annuleringskosten AdministratieTraining online **
kosten ***

70,-95,-95,-110,-120,-145,-240,-n.v.t.

53,-71,-71,-83,-90,-109,-180,-n.v.t.

35,-48,-48,-n.v.t.
60,-73,-120,-1.385,--

35,-48,-48,-n.v.t.
60,-73,-120,-n.v.t.

25,-25,-25,-25,-25,-25,-25,-25,--

160,-225,-275,-320,-590,-680,-n.v.t.

120,-169,-206,-240,-443,-340,-n.v.t.

80,-113,-138,-160,-295,-340,-225,--

80,-113,-138,-160,-295,-340,-225,--

25,-25,-25,-25,-25,-25,-25,--

75,-120,-130,--

56,-90,-98,--

38,-n.v.t.
65,--

38,-n.v.t.
65,--

25,-25,-25,--

** Deze kosten worden in rekening gebracht bij annulering korter dan zes weken voorafgaand aan de training.
Bij annulering van een incompanytraining worden de annuleringskosten voor het afgesproken aantal deelnemers in rekening gebracht.
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*** Deze kosten worden in rekening gebracht bij een wisseling van een deelnemer korter dan zes weken voorafgaand aan de training.
**** Voor deze training geldt een vaste prijs van € 1.385,-. Omgerekend betekent dit, uitgaande van een gemiddelde groepsgrootte van 8
deelnemers, een eigen bijdrage van € 173,13 per deelnemer.
Indien de groepsgrootte (op enig) moment kleiner wordt dan 6 deelnemers dan blijft de vaste prijs van € 1.385,- gelden, ook al is er
sprake van overmacht. Bij een annulering van deelname van een individuele deelnemer worden er geen annuleringskosten in rekening
gebracht zoals vermeld in artikel 9 van de Algemene voorwaarden VPTZ-trainingen 2021.

Voor annuleringsvoorwaarden: zie punt 9 van de Algemene voorwaarden VPTZ-trainingen 2021.
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