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Algemene uurtarieven incompany en individueel
Tarief contacturen face to face en Online Classroom / virtueel met een taaltrainer

1 persoon
€ 94,50

2 personen
€ 114,00

3 personen
€ 126,50

4 personen
€ 136,50

5 personen
€ 145,50

extra persoon
€ 7,50 extra

Voor grote groepen is het ook mogelijk om een All-in prijs per cursist af te spreken, ongeacht het aantal
personen in een groep. Ontwikkelings- en differentiatie-uren worden in rekening gebracht a € 94,50 per uur.
Prijzen exclusief btw, boeken/cursusmateriaal en intake. Lessen face to face of via Online Classroom.

Groepstrainingen Open Inschrijving (OI)
Open Inschrijving Nederlands, Engels,
Duits, alle niveaus
Highly Intensive Dutch Daytime Course

15 lessen van 2 uur,
1 of 2 keer per week
30 lessen van 2 uur,
3 of 4 keer per week
15 lessen van 2 uur,
1 of 2 keer per week
8 weken van 2 uur
15 weken van 2 uur
8 weken van 2 uur
(max. 4 cursisten)
8 weken van 2 uur

Open Inschrijving Nederlands mbo-niveau
Examentraining Staatsexamen NT2 I en II
Examentraining Inburgeringsexamen
Taalboost Nederlands, Engels, Duits,
Frans en Spaans
Conversatietraining Nederlands, Engels, Duits

€ 715,00
€ 1.405,00
€ 715,00
€ 430,00
€ 715,00
€ 555,00
€ 475,00

Prijzen per persoon en exclusief btw en boeken/cursusmateriaal. Intake is inbegrepen. De training start met
minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers met hetzelfde startniveau. Lessen face to face of via Online Classroom.

Overige taaltrainingen en diensten
Intake (interview + test) voorafgaand aan training
Niveaubepaling
Taalassessment
Taalcoaching op de Werkvloer
5 bijeenkomsten
(groep van 4 personen)
van 1,5 uur
e-Coaching (individueel)
5 lessen van 1 uur
Taalcoaching Zakelijk Engels, Duits,
8 weken van 2 uur
Frans en Spaans (individueel)
Nederlands spreken op je eigen niveau (ind.)
4 lessen van 1.5 uur

€ 44,00
€ 115,00
€ 195,00
€ 505,00
€ 505,00
€ 1.560,00
€ 605,00

Prijzen per persoon en exclusief btw en boeken/cursusmateriaal. Intake is inbegrepen. Lessen face to face of
via Online Classroom.

Toeslagen
Alle prijzen voor de trainingen zijn exclusief btw
btw tarief voor boeken
Boeken, handouts, cursusmateriaal per persoon
Reiskosten per kilometer
Reiskosten per uur
Zaterdag en buiten reguliere openingstijden toeslag voor
individuele uren van trainers

21%
9%
€25,-/€150,€ 0,19
€ 43,00
+25%

Voor particulieren en niet btw-plichtige organisaties geldt een btw vrijstelling. STAP budget is aparte prijslijst.
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