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House of Skills (HoS) heeft een standaard aanbod trainingen en gebruikt daarvoor onderstaande
tarieven als uitgangspunt. Een voorgesprek en evaluatie met de opdrachtgever is standaard
onderdeel van het tarief (maximaal 2 uur per training/sessie). Hier bespreken wij de leerdoelen en
bezien of training vanuit het standaard aanbod kan worden ingezet. Indien er sprake is van meerwerk
hanteren wij een uurtarief. Hieronder valt extra voorbereidingstijd trainer door aanpassing van
standaard (vertalen leerdoelen naar inhoud), ontwikkeling, e.d. House of Skills stelt altijd een offerte
op.
Training
Inspiratiesessie
(1 -3 uur)

Tarief
Toelichting
€ 500 per dagdeel/ De inspiratiesessie wordt aangeboden met een
1 trainer
gereduceerd dagdeeltarief (€500,- i.p.v. €700,-), inclusief
voorgesprek en evaluatie om verdere mogelijkheden te
verkennen. Deze inspiratiesessie leidt daarmee idealiter
tot verdere training en ontwikkeling van de professionals
(en dus afname aanbod).

Wij bieden deze sessie daarom kosteloos aan door €500
te verrekenen bij afname van 2 of meer vervolgtrainingen
uit ons aanbod. Dit geldt niet voor de e-learning.
E-learning Introductie In Metropoolregio Dit is een sterk gereduceerd tarief en is mede tot stand
skillsgericht
Amsterdam (MRA): gekomen aangezien de module m.b.v. partners is
€75,-/deelnemer
ingericht. Als aansluitend ook andere HoS sessies worden
gedachtegoed
afgenomen, brengen we het bedrag voor de e-learning in
Buiten MRA:
mindering op de volgende factuur.
€250,-/deelnemer Na betaling kan gestart worden, de deelnemer ontvangt
een mail met informatie, inlogcode en
gebruikersvoorwaarden LMS.
Trainingen/
€ 700,- per dagdeel Voorbereiding en nagesprek (online) met de
werksessies
/ 1 trainer
opdrachtgever zijn standaard onderdeel van een training
skillsgericht werken en
(maximaal 2 uur). Tijdens de voorbereiding worden
werven/ skillsgerichte
leerdoelen en het programma vastgesteld en op deze
loopbaanbegeleiding
punten wordt na afloop geëvalueerd.
(met verdieping/
interactie)
Op locatie:
Indien een minimum of maximum aantal deelnemers (per
+ reiskosten 2e
trainer) geldt, dan wordt dit vermeld in de offerte. Het is
klasse OV
mogelijk meerdere trainers in te zetten.
€ 150/uur bij
meerwerk trainer

Extra voorbereidingstijd trainer, grote aanpassingen op
standaard programma e.d..

€75/uur voor een
moderator bij
online training

Bij online training is het soms nodig om een moderator in
te zetten die tijdens een online training zorgt voor beheer
van de chat, tijdbewaking en indelen van subgroepen.

Instructietraining
De Paskamer
(max. 2 uur)

Kosteloos
Op locatie: +
reiskosten 2e
klasse OV

Indien een langere training gewenst is, of andere
leerdoelen, dan is het uurtarief voor maatwerk van
toepassing.

*Alle bedragen in dit overzicht zijn excl. btw.
Bovenstaande tarieven gelden zowel voor online als voor training op locatie klant (bij of door de
opdrachtgever geregeld). Reiskosten o.b.v. OV 2e klasse. De opdrachtgever zorgt voor de uitnodiging
en registratie van deelnemers, alsmede toezending van materiaal na afloop. Bij online trainingen
ontvangt u van ons een Teams-link om in de uitnodiging te verwerken. HoS vraagt voorafgaand alleen
om het aantal deelnemers.
Bepaalde (strategische) partners van HoS krijgen een gereduceerd dagdeel- en uurtarief (de elearning is altijd een vaste prijs). Dit wordt verwerkt in de offerte. Reiskosten worden altijd doorbelast.
Mogelijk kunt u via een Opleidings- &Ontwikkelingsfonds (O&O fonds) een subsidie ontvangen en
(een deel van) de kosten achteraf vergoed krijgen. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met
het fonds dat voor uw sector werkt om te bezien of uw organisatie aan de voorwaarden voor
vergoeding voldoet. Zie hiervoor de link naar een overzicht van alle fondsen.
Annuleringsregeling en betalingsvoorwaarden:
• Bij annulering van een training of workshop langer dan 2 weken voor de geplande
datum, is er geen vergoeding verschuldigd.
• Bij annulering van een training of workshop binnen 2 weken voor de geplande datum,
is House of Skills gerechtigd 50% van het tarief in rekening te brengen. U kunt in deze
periode wel kosteloos een nieuwe datum afspreken.
• Bij annulering van een training of workshop binnen 2 dagen voor de geplande datum
is House of Skills gerechtigd 100% van het tarief in rekening te brengen. Indien u in deze
periode onverwachts het minimum aantal deelnemers bereikt, dan geldt in principe de
voorwaarde dat wij een korting aanbieden als u een nieuwe datum afspreekt.
• U ontvangt een factuur na afloop van de training (m.u.v. de e-learning, die sturen wij
vooraf). Betalingstermijn 14 dagen.

