Tarieven 2019

Algemeen
In het kader van de intake vindt eerst een startgesprek plaats. Mocht tijdens dit startgesprek blijken dat
vraag en aanbod niet bij elkaar passen of dat er onvoldoende persoonlijke basis is voor een van de partijen
om een traject te starten, zijn er aan dit startgesprek géén kosten verbonden. Als er vervolgafspraken
gemaakt worden dan wordt het startgesprek als intake beschouwd waarvoor een tarief geldt van €.80,(excl. BTW) voor particulieren en €.100,- (excl. BTW) voor bedrijven. Voor extra voorbereidingsgesprekken,
evenals een evaluatiegesprek, geldt een tarief van €.80,- (excl. BTW) voor particulieren €. 100,- (excl. BTW)
voor bedrijven.
Reiskosten worden alleen in rekening gebracht als de afstand tussen standplaats opdrachtgever en de
woonplaats van de aanbieder meer bedraagt dan 30 km. Tarief Reiskosten inclusief reistijd: €. 0,50 per km.
(excl. BTW).
Coaching
§
§

Het tarief voor Coaching voor particulieren bedraagt € 80,-- per uur (excl. BTW).
Het tarief voor Coaching voor bedrijven bedraagt € 100,-- per uur (excl. BTW).

Teamcoaching
§

Het tarief voor teamcoaching bedraagt €. 135,-- per uur (excl. BTW)

Mediation
§

Op aanvraag

Training
Er kunnen verschillende Trainingen aangeboden worden gericht op communicatie (bijvoorbeeld bij
ongewenst gedrag, samenwerking, teamontwikkeling, conflicthantering, e.d.). De trainingen worden zo
nodig aangeboden in co-trainerschap.

§

§

§

Trainingen van Math Boesten Communicatie & Conflicthantering kunnen naast bewustwording van
de eigen perceptie en subjectiviteit en het overdragen van kennis tevens gericht zijn op het
aanleren / oefenen van vaardigheden. De effectieve groepsgrootte van deze trainingen bedraagt
minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.
Het tarief voor deze interactieve trainingen bedraagt €. 1350,- per dagdeel (excl. BTW)
Dit is inclusief voorbereiding en materiaalkosten.
Trainingen op het gebied van communicatie kunnen tevens aangeboden worden met het accent op
kennisoverdracht. De effectieve groepsgrootte bij deze trainingen bedraagt minimaal 12 en
maximaal 25 deelnemers.
Het tarief voor deze training bedraagt €. 90,- per deelnemer / per dagdeel.
Dit is inclusief voorbereiding en materiaalkosten.
Voor een geschikte trainingsruimte, eventueel met ontbijt, lunch of diner, kan tegen een meerprijs
gezorgd worden.

Januari 2019

