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De basistarieven zijn vastgesteld op: 
Jaarverslag toetsing € 100,00 (€ 121,00 incl. btw) 
Schriftelijk toetsing € 300,00 (€ 363,00 incl. btw) 
Praktische toetsing € 460,00 (€ 556,60 incl. btw) 
 
Voor iedere toetsing geldt per locatie minimaal één keer een basistarief. Voor situaties waarbij 
meerdere locaties worden getoetst wordt voor iedere extra locatie 1 keer het basistarief in rekening 
gebracht.  
Voor situaties waarbij ook wonen op de locatie(s) wordt getoetst wordt 1 keer extra het basistarief in 
rekening gebracht. 
 
Bij 1 locatie dagbesteding 
Er wordt op deze locatie 'dagbesteding' geboden. 
 
Toetsing jaarverslag         

€ 100,00 (€ 121,00 incl. btw). 
Evaluatie kwaliteitssysteem (schriftelijke toetsing)   

€ 300,00 (€ 363,00 incl. btw). 
Audit (schriftelijke + praktische toetsing)     

€ 760,00 (€ 919,60 incl. btw). 
 
Bij 1 locatie dagbesteding EN wonen 
Er wordt op deze locatie 'dagbesteding en wonen' geboden. 
 
Toetsing jaarverslag         

€ 100,00 (€ 121,00 incl. btw). 
Evaluatie kwaliteitssysteem (schriftelijke toetsing)   

2 keer basistarief = € 600,00 (€ 726,00 incl. btw). 
Audit (schriftelijke + praktische toetsing)    

2 keer basistarief = € 1520,00 (€ 1839,20 incl. btw). 
 
Bij 2 (of #) locaties dagbesteding OF wonen 
Op iedere locatie wordt of 'dagbesteding' of 'wonen' geboden 
 
Toetsing jaarverslag per locatie       

2 (of #) keer € 100,00 (€ 121,00 incl. btw). 
Evaluatie kwaliteitssysteem (schriftelijke toetsing) per locatie 

2 (of #) keer € 300,00 (€ 363,00 incl. btw). 
Audit (schriftelijke + praktische toetsing) per locatie  

2 (of #) keer  € 760,00 (€ 919,60 incl. btw). 
 
Bij 2 (of #) locaties dagbesteding EN wonen 
Er is tenminste één locatie waar 'dagbesteding en wonen' wordt geboden. 
 
Toetsing jaarverslag per locatie       

2 (of #) keer € 100,00 (€ 121,00 incl. btw). 
Evaluatie kwaliteitssysteem (schriftelijke toetsing) per locatie 

1e locatie 2 keer basistarief = € 600,00 (€ 726,00 incl. btw). 
Iedere volgende locatie  1 keer basistarief = € 300,00 (€ 363,00 incl. btw). 

Audit (schriftelijke + praktische toetsing) per locatie  
1e locatie 2 keer basistarief = € 1520,00 (€ 1839,20 incl. btw). 
Iedere volgende locatie  1 keer basistarief = € 760,00 (€ 919,60 incl. btw). 
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NB Wanneer een toetsing van meerdere locaties niet gelijktijdig kan worden uitgevoerd gelden de 
tarieven voor één locatie. 
NB Hierbij geldt dat bij 2 of meer locaties, alle locaties tot één en dezelfde onderneming behoren. 


