Tarieven aanvragen EQA accreditatie per 1 januari 2020
Nieuwe (initiële) aanvraag:

EQA Initieel
Investering

Foundation
€ 3.950

EQA initieel: facturatie vindt plaats per fase
1e fase
nvt*
2e fase
€ 3.555
3e fase
€ 395,00

Practitioner
€ 4.950

Senior Practitioner
€ 6.750

Master Practitioner
€ 8.950

€ 1.237,50
€ 3.217,50
€ 495,00

€ 1.687,50
€ 4.387,50
€ 675,00

€ 2.337,50
€ 5.817,50
€ 895,00

EQA initieel: bij meerdere aanvragen tegelijkertijd korting voor het laagste niveau
Foundation
Practitioner
Senior Practitioner
Investering (korting reeds
€ 3.200
€ 4.000
€ 5.800
verrekend)

Master Practitioner
€ 7.500

NB: Alle bedragen zijn excl. btw

Facturering in fasen:
Voordat het assessment kan starten, moet de factuur voor fase 1 zijn betaald. Na afronding van een fase volgt de factuur
voor de volgende fase. De factuur voor fase 3 (beoordeling panel) is de laatste factuur voor de laatste fase (indien de
aanvrager akkoord gaat met het voorleggen van het assessment rapport aan het EMCC panel).
* Bij Foundation bestaat geen aparte fase 1: de facturen voor fase 1 en fase 2 worden beide bij aanvang gefactureerd.

Procedure:
De aanvrager vult het contactformulier op de EQA-pagina in en stuurt dit op naar de NOBCO. Na ontvangst hiervan neemt
de EQA-manager contact op voor een kort telefonisch gesprek. Na dit gesprek ontvangt de aanvrager het EQAaanvraagformulier. Zodra het volledig ingevulde aanvraagformulier is ontvangen stuurt de NOBCO de aanvrager de factuur
voor de eerste fase toe. Na ontvangst van de betaling en bij beschikbaarheid van assessoren zal het assessment starten.
Voor meer informatie: zie de EQA-informatiegids.

Verlengingsaanvraag na 5 jaar**

EQA renewal (verlenging)
Investering

Foundation
€ 695

Practitioner
€ 845

Senior Practitioner
€ 1.195

EQA renewal (verlenging) bij meerdere aanvragen tegelijkertijd korting voor het laagste niveau
Foundation
Practitioner
Senior Practitioner
Investering (korting reeds
€ 525
€ 600
€ 850
verrekend)
Alle bedragen zijn excl. btw
** na datum ingang EQA

Master Practitioner
€ 1.695

Master Practitioner
€ 1.200

