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ALGEMENE BEPALINGEN
Op dit document ICR.FO.002.NL tarieven overzicht ICR Coach Register is van toepassing:
1. Document GNG.RD.003.NL Algemene bepalingen voor alle documenten
De hiervoor genoemde documenten staan gepubliceerd op onze websites en zijn hierbij
als herhaald en ingelast ingemerkt.

VALUTA, FACTUREN, BETALING
•

Alle tarieven in € (= Euro).

•

BTW indien van toepassing en niet inbegrepen in de vermelde tarieven.

•

Type- en publicatiefouten voorbehouden.

•

Global Network Group verstrekt uitsluitend digitale facturen.

•

Betaling uitsluitend per IDEAL, PayPal, credit card, of overboeking.

•

Via PayPal kunt u ook met uw credit card betalen. U heeft geen account nodig bij
PayPal. Via PayPal kan ook iemand anders of het bedrijf de factuur voldoen.

•

Contante betaling niet mogelijk.

OVEREENKOMST, ANNULERING
•

De certificeringsovereenkomst wordt aangegaan tussen Global Network Group en de
certificaathouder.

•

De minimale overeengekomen periode (= de 1e certificeringsperiode) is het lopende
kalenderjaar plus het hieraan opvolgende kalenderjaar; e.e.a. gerekend vanaf de
ingangsdatum van de certificering.

•

Na de 1e certificeringsperiode volgt automatische verlenging, telkens voor 1 vol
kalenderjaar

•

Het annuleren van de certificering kan uitsluitend schriftelijk en
o

tegen de laatste dag van de 1e certificeringsperiode of

o

binnen alle andere certificeringsperiodes uitsluitend tegen de laatste dag
van het lopende kalenderjaar.

•

De annulering is tot stand gekomen indien Global Network Group de annulering heeft
ontvangen en bevestigd.

INDEXERING
•

Tarieven worden jaarlijks aangepast.

•

De jaarlijkse indexering is gebaseerd op de lokale consumenten prijsindex.
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TARIEVEN OVERZICHT CERTIFICERING INDIVIDUELE
PRACTITIONERS
(practitioners zonder legal entity certificering)

OMSCHRIJVING

TARIEF

CERTIFICERING INDIVIDUELE PRACTITIONERS
Jaarlijkse registerbijdrage

•

Alle hoofd scope(s), sub scope(s), sub typ(s) inbegrepen

•

Indien conflictcoach of negotiator-inheritance coach: geen kosten, u bent co-

€ 97,50

gecertificeerd bij ICR Coach Register vanuit uw certificering bij ADR Register
1-malige kosten toelatingsaudit

•

Uitgifte certificaat van vakbekwaamheid inbegrepen

•

1e registratie hoofd scope(s), sub scope(s), sub type(s) inbegrepen

•

25% korting indien basisopleiding gevolg bij een ADR Register geaccrediteerde training

€ 200,-

provider

•

Indien conflictcoach of negotiator-inheritance coach: geen kosten, u bent cogecertificeerd bij ICR Coach Register vanuit uw certificering bij ADR Register

Kennis audits (theorie examens)

•

ICR Coach Register handelt kennis audits af voor geaccrediteerde trainingsinstituten. Kennis
audits kunnen inbegrepen zijn in de 1-malige kosten toelatingsaudit of separaat worden
doorbelast/gefactureerd. Geaacrediteerde trainingsinstituten zijn vrij om de eigen tarieven
vast te stellen.

•

Kennis audits (PF.023) zijn onderdeel van het geaccrediteerde trainingsprogramma (PF.021)

Neem contact op met je
geaccrediteerde
trainingsinstituut of met ICR
Coach Register office operations

Vaardigheden audits (praktijk examens)

•

ICR Coach Register handelt vaardigheden audits af voor geaccrediteerde trainingsinstituten.
Vaardigheden audits kunnen inbegrepen zijn in de 1-malige kosten toelatingsaudit of
separaat worden doorbelast/gefactureerd. Geaacrediteerde trainingsinstituten zijn vrij om de
eigen tarieven vast te stellen.

•

Vaardigheden audits (PF.023) zijn onderdeel van het geaccrediteerde trainingsprogramma

Neem contact op met je
geaccrediteerde
trainingsinstituut of met ICR
Coach Register office operations

(PF.021)
Hercertificeringsaudit associate naar full level

•

Associate periode is 1-malig voor maximaal 5 aangesloten volle kalenderjaren

•

Hercertificering alleen mogelijk op basis van omzetting associate level naar full level,
omzetting mogelijk zodra aan de vereisten is voldaan, geen verplichting om de maximale 5

Inbegrepen

jaar vol te maken

•

Bij geen omzetting volgt uitschrijving

•

Inclusief afgifte nieuw certificaat van vakbekwaamheid
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OMSCHRIJVING

TARIEF

Hercertificeringsaudit full level – 5 jaarlijks

•

5 jaarlijkse hercertificering voor de full certified practitioner

•

Remote audit

•

Bij geen hercertificering volgt uitschrijving

•

Inclusief afgifte nieuw certificaat van vakbekwaamheid

€ 75,-

Aanvullende certificering van hoofd scope(s), sub scope(s)

•

Per aanvraagformulier

•

Inclusief afgifte nieuw certificaat van vakbekwaamheid

€ 75,-

Aanvullende registratie van sub type(s)

•

Per aanvraagformulier

•

Geen nieuw certificaat van vakbekwaamheid

Afgifte van een kopie of extra certificaat

•

Bijvoorbeeld bij zoek geraakt certificaat of t.b.v. extra locaties
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TARIEVEN OVERZICHT CERTIFICERING LEGAL ENTITIES
(bedrijven, organisaties, verenigingen, samenwerkende groepen etc. inclusief deelnemende individuele
practitioners)

OMSCHRIJVING

TARIEF

CERTIFICERING LEGAL ENTITIES INCL. INDIVIDUELE PRACTITIONERS
(bedrijven, organisaties, verenigingen, samenwerkende groepen etc. )
Audit dagdeel (= 3 klok uren remote/locatie audit), per auditor
Van toepassing op:
Toelatingsaudit (start), jaarlijkse surveillance audit (jaar 1 & 2),
hercertificeringsaudit (jaar 3).
Benodigde audit dagdelen:
Audit legal entity, 1 - 4 deelnemende practitioners = 1 dagdeel, 1 auditor
Audit legal entity, 5 - 8 deelnemende practitioners = 2 dagdelen, 1 auditor
Audit legal entity, 9 - 12 deelnemende practitioners = 3 dagdelen, 1 auditor
Audit legal entity, 13 – 16 deelnemende practitioners = 4 dagdelen, 1 auditor
Audit legal entity, meer dan 16 deelnemende practitioners = op aanvraag

€ 600,- / dagdeel

Inbegrepen bij alle audits:

plus:

Voorbereiding, remote/locatie audit, rapportage, review
certificeringskosten
Inbegrepen bij toelatings- en hercertificeringsaudit:

per individuele practitioner

Afgifte 1x certificaat van goedkeuring + afgifte individueel certificaat van
vakbekwaamheid per deelnemende practitioner
Niet inbegrepen:
Afhandeling bevindingen en afwijkingen,
Reistijd en -kosten,
Jaarlijkse registerbijdrage deelnemende practitioners
Kosten toelatings- en hercertificeirngsaudits deelnemende practitioners
Gebruik ICR Coach Register audit tool verplicht & inbegrepen

ISO verificatie verklaring

•

Aanvullende verificatie tegen ISO normering

•

ISO 9001 verificatie standaard beschikbaar, andere normen in overleg

•

De verklaring wordt toegevoegd aan het certificaat van goedkeuring
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OMSCHRIJVING

Reistijd en -kosten bij audits
1.

Binnen Nederland

2.

Buiten Nederland

TARIEF

1.

Op aanvraag

2.

Op aanvraag
(kostprijs uitgangspunt)

Jaarlijkse registerbijdrage deelnemende practitioners:
1.

Minder dan 6 deelnemende individuele practitioners

2.

Indien 6 – 10 deelnemende individuele practitioners

3.

Indien 11 – 25 deelnemende individuele practitioners

4.

Indien 26 - 50 deelnemende individuele practitioners

5.

Indien 51 - 100 deelnemende individuele practitioners

6.

Indien 101 – 250 deelnemende individuele practitioners

7.

Meer dan 250 deelnemende individuele practitioners

Facturatie jaarlijks per legal entity, individuele practitioners ontvangen geen

1.

5 % korting

2.

7,5 % korting

3.

10 % korting

4.

15 % korting

5.

20 % korting

6.

Op aanvraag

7.

Op aanvraag

eigen factuur. Audits niet inbegrepen.

Toelatingsaudit deelnemende practitioners

25% korting

Hercertificeringsaudit deelnemende practitioners

25% korting

Knowledge audit mediator deelnemende practitioners

10% korting

Skills audit mediator deelnemende practitioners

10% korting

Overige diensten

Regulier tarief

Korting t.o.v. de reguliere tarieven voor individuele practitioners.
Afwijkende kortingen bespreekbaar op basis van de vastgestelde bedrijfs- en
organisatieprocessen.
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TARIEVEN OVERZICHT ACCREDITATIE OPLEIDINGSINSTITUTEN
OMSCHRIJVING

TARIEF

ACCREDITATIE OPLEIDINGSINSTITUUT

Initiële accreditatie audit

€ 1.500,-

Jaarlijkse surveillance audit

€ 150,-

Drie jaarlijkse hercertificeringsaudit

€ 1.500,-

Inbegrepen bij alle audits:
Voorbereiding, audit, rapportage, review, afhandeling maximaal 4 bevindingen

Inbegrepen

Inbegrepen bij initiële accreditatie en hercertificeringsaudit:

Inbegrepen

Afgifte 1x certificaat van goedkeuring
Niet inbegrepen:
Afhandeling 5 of meer bevindingen en afwijkingen

€ 75,- / uur

Reistijd en -kosten

Op aanvraag

Gebruik ICR Coach Register audit tool verplicht & inbegrepen

Inbegrepen

Afwijkende tarieven mogelijk indien het instituut beschikt over geldige
vergelijkbare accreditaties, erkenningen of certificeringen.

Voorwaarden:
•

Geen jaarlijkse afdracht

•

Verplichting tot het doorgeven van de namen en emailadressen van de
deelnemers

•

Verplichting tot publicatie van de logo’s: readers, certificaten, website

•

Verplichting tot het uitreiken van het ICR Coach Register informatieblad en
factsheet aan de deelnemers
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