Tarieven per 1-1-2019.
De leerlingen die in 2018 gestart zijn, betalen gedurende het schooljaar 2018-2019 de oude
tarieven.
Voortgezet onderwijs/VAVO/MBO bij Nijholt begeleiding in Venlo-Centrum.
Begeleiding in een kleine groep (maximaal 6 leerlingen).
●

Je betaalt per studiemoment 18 euro.

●

Geen vast maandbedrag en geen start - of inschrijfkosten.

●

Er wordt een afspraak gemaakt met de leerling afhankelijk van het lesrooster.

●

De leerling wordt dan ook verwacht. Indien de leerling 24 uur (of langer) van tevoren
afgemeld wordt, betaal je het studiemoment niet.

●

De studiemomenten zijn dan ook flexibel in te zetten. Door voor een toetsweek een
keer extra te komen en in een activiteitenweek een keer minder.

●

Je betaalt minimaal 10 momenten en dit kan verlengd worden.

●

Ook betalen in termijnen (zonder extra kosten) en in een veelvoud van 10
studiemomenten is mogelijk.

●

Een studiemoment duurt 1,5-2 uur.

Individuele begeleiding.
●

Geen vast maandbedrag en geen start - of inschrijfkosten.

●

Je betaalt voor 1 uur individuele begeleiding €59,-

●

Je betaalt voor 1,5 uur individuele begeleiding €79,-

●

Er wordt, afhankelijk van het lesrooster, een afspraak gemaakt.

●

Deze afspraak kan 24 uur (of langer) van tevoren, kosteloos afgezegd worden.

●

Je betaalt achteraf, aan het eind van de maand, de uren die ingezet zijn.

Studie, huiswerk - en leerlingbegeleiding is vrijgesteld van BTW.

Voortgezet onderwijs/VAVO/MBO in je eigen huis.
Je betaalt in Venlo de volgende tarieven (geen reiskosten):
●

Je betaalt voor 1 uur individuele begeleiding €65,-

●

Je betaalt voor 1,5 uur individuele begeleiding €90,-

●

Er wordt, afhankelijk van het lesrooster, een afspraak gemaakt.

●

Deze afspraak kan 24 uur (of langer) van tevoren, kosteloos afgezegd worden.

●

Je betaalt achteraf, aan het eind van de maand, de uren die ingezet zijn.

●

Buiten Venlo worden kosten berekend voor de reistijd en de benzinekosten. Dit is
afhankelijk van de afstand.

●

Geen vast maandbedrag en geen start - of inschrijfkosten.

Basisonderwijs.
De begeleiding op het basisonderwijs kan zowel thuis, op school als bij Nijholt begeleiding
plaatsvinden. In Venlo betaal je geen reiskosten.
●

Je koopt een knipkaart van 5 begeleidingsmomenten.

●

Als een afspraak tijdig afgezegd wordt, namelijk 24 uur (of langer) van tevoren,
worden er geen kosten in rekening gebracht.

●

Een knipkaart kan verlengd worden of er kan een ‘grotere’ knipkaart ingekocht
worden. Van een veelvoud van 5 begeleidingsmomenten.

●

Ook betalen in termijnen is een optie (zonder extra kosten).

●

30 minuten op de eigen school in Venlo - €30,-

●

30 minuten bij Nijholt begeleiding - €26,-

●

45 minuten op de eigen school in Venlo - €42,-

●

45 minuten bij Nijholt begeleiding - €39,-

●

30 minuten begeleiding bij u thuis in Venlo - €30,-

●

45 minuten begeleiding bij u thuis in Venlo - €42,-

●

Geen vast maandbedrag en geen start - of inschrijfkosten.
Ik licht één en ander graag verder toe als er vragen zijn. Ik ben
bereikbaar via nicole@nijholtbegeleiding.nl of 06-81167231 (graag
voicemail inspreken indien ik niet opneem.) Via deze kanalen kun je ook
een aanmelding doorgeven.
Groetjes, Nicole Nijholt

Studie, huiswerk - en leerlingbegeleiding is vrijgesteld van BTW.

