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Tarieven en voorwaarden 2019/2020 

De cursussen en trainingen zijn geschikt voor circa 8 à 10  personen. Afwijking van het aantal 

deelnemers boven het maximum van 10 heeft geen invloed op de prijs, boven de 10 personen wellicht 

wel op de diepgang van de training.  

 
Tarieven trainingen: 

€    995,00 Dagdeel maatwerk training van bv. 9.00 uur tot 12.00 uur, van 13.00 uur tot 16.00 

uur of van 19.00 uur tot 22.00 uur.  

Voordeeltarief vervolg dagdelen is €  895,00* per dagdeel 

 €  1495,00 Maatwerktraining voor 2 dagdelen op 1 dag 

Voordeeltarief vervolg dagen is €  1395,00* per dag 

 €    395,00 Trainingstarief per persoon per dag (bij minimaal 5 personen) 

 €    495,00 Workshops of infotainment programma’s van max 1,5 uur 

€    550,00 per dag bij individuele training  

 

Tarieven coaching en advies: 

Voor uurtarieven coaching/advies kunt u contact opnemen met jterborg@primago.nl of 06-51094891 

€  1200,00 Coach pakket (5 coachgesprekken van maximaal 2 uur, incl. tussentijdse begeleiding 

per mail en telefoon + evaluatiegesprek. Prijs is per persoon en excl. BTW en 

reiskostenvergoeding à € 0,45 per km) 

            

Tarieven Mystery Guests: 

 €  295,00 (bij bezoek van 1 vestiging) 

 €  195,00 per vestiging (bij 2-5 vestigingen)  

€  150,00 per vestiging (bij 5-9 vestigingen) 

Voordeeltarief:  

 €  95,00 * per vestiging (bij 10 vestigingen of meer)  

Alle tarieven zijn inclusief rapportage 

 

Leveringsvoorwaarden en annulering 

De prijzen zijn exclusief 21% BTW, reiskostenvergoeding à € 0,45 per km en ingebonden werkmap à € 5,00 

p.p. (digitale versie is gratis).  Intakegesprekken zijn gratis. De tarieven zijn inclusief voorbereidingskosten. 

50% van het bedrag dient bij opdrachtbevestiging worden voldaan en de overige 50% wordt bij de start van 

het traject in rekening gebracht. Bij inkoop met acties/korting* vervalt bovenstaande en geldt de korting alleen 

bij 100% betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij annulering van trainingen bent u van 

opdrachtbevestiging tot 7 dagen voor aanvang 50% van de deelnemingskosten verschuldigd.  

 

* De voordeeltarieven gelden alleen voor opdrachten met vastgelegde afgesproken data.  Vanwege deze 

korting kan alleen van 100% vooruitbetaling worden uitgegaan. Terugbetaling is dan helaas niet meer 

mogelijk.  Bij buitengewone omstandigheden zal Studio PRimago altijd bereid zijn naar een voor beide 

prettige oplossing te zoeken.      
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