Persoonlijke sessies

Duur

Prijs

Opmerkingen

Traject Burn-out

2 sessies + 1
evaluatiesessie
(inclusief
materialen)
€ 423.50

Pakket

4 uur per sessie (valt binnen 1 week)
+ 1 uur evaluatie (1 maand na datum
laatste sessie)

Traject Zelfontwikkeling

4 sessies

€ 423.50

Pakket

4 sessies in 12 weken

Individuele sessie

€ 133.10

Per sessie

Groepssessie (2-4 personen)

2 uur
5 uur (inclusief
materialen)

€ 211.75

Per persoon

Inspiratiesessie (individueel)

3.5 uur

€ 35

Per ticket

Evenementen
Traject Zelfontwikkeling voor
Managers & Directie

Duur
3 uur per
sessie

Prijs

Opmerkingen

€ 400 - € 750 - € 1525
** deze prijzen zijn exclusief
BTW

Pakket

€ 825

Inspiratiesessie voor bedrijven
(max 30 personen)
3.5 uur

** de prijzen zijn exclusief
BTW

Inspiratiesessie voor bedrijven
(31-80 personen)
3.5 uur

** deze prijzen zijn exclusief
BTW

Pakket

Inspiratiesessie voor bedrijven
(81-150 personen)
3.5 uur

€ 2585
**
deze prijzen zijn exclusief
BTW

Pakket

Pakket

€ 1675
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2-4-8 sessies (nader overeen te
komen)

Algemene voorwaarden per 01 januari 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Prijzen zijn geldig tot en met 31.12.2018.
Alle genoemde prijzen en voorwaarden zijn onder voorbehoud van (tussentijdse) wijzigingen en tikfouten.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW (met uitzondering van pakketten voor Managers/Directie)
Alle prijzen zijn exclusief reiskosten.
Reiskosten in overleg/nader overeen te komen.
Reiskosten gelden vanaf 10 km buiten Dongen.
De opgegeven pakketten zijn een richtlijn, uiteraard is er maatwerk mogelijk.
Neem hiervoor contact op via onderstaande contactgegevens:
Persoonlijke sessies: raymond@voegt.nl
Evenementen: evenementen@voegt.nl
Website: https://voegt.nl/evenementen
Sessies zijn inclusief eten en/of drinken. Voor meer informatie verwijzen we naar onze boekingssite ‘Evenementen’.
Evenementen voor bedrijven zijn in principe te boeken tussen 09.00-17.00 (ma t/m vrij).
Voor boekingen na 17.00 geldt een toeslag van € 250 per evenement.
Sessies/evenementen dienen ruim van tevoren geboekt te worden, houd rekening met een minimale periode van 4 weken.
Persoonlijke sessies kunnen kosteloos geannuleerd binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak.
Evenementen kunnen kosteloos geannuleerd worden binnen 14 dagen na bevestiging.*
*Buiten deze periode rekenen wij 10% van de totaalprijs aan kosten.
De evenementen kunnen geboekt worden via de site en door middel van Ideal.
Factuur met BTW wordt verstrekt.
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