Sertum kostenoverzicht 2018

In dit document staan de kosten vermeld die Sertum aan kandidaten en geregistreerden in rekening brengt.
Begrippen
De in dit document gehanteerde begrippen zijn gedefinieerd in het Huishoudelijk Reglement Sertum.
De laatst geldende versie van dit document is terug te vinden op de website van Sertum.
Geldigheid
De kosten zoals beschreven in dit document zijn geldig voor kalenderjaar 2018.
Indexering
Jaarlijks zal het bestuur de kosten in dit document aanpassen. Aanpassingen vinden plaats op basis van een
jaarlijkse index en/of naar aanleiding van de te verwachten kosten behorende bij de ambities van Sertum.
De kosten worden jaarlijks opnieuw gepubliceerd uiterlijk een maand voor een nieuw kalenderjaar.
Kosten
Sertum brengt aan kandidaten en geregistreerden de volgende kosten in rekening:
Omschrijving
A

Kosten van inschrijving eerste register

2018
€ 150,00

Kosten van inschrijving (eenmalig) ieder volgend register
B
C
D

Bijwerking op de Sertum site per direct, vervanging van de
Sertum Pas het opvolgende jaar.

Kosten voor de continuering van de registratie (jaarlijks)
inclusief een nieuwe Sertum Pas.
Kosten voor deelname aan Kennissessies (PE en
bijscholing)

€ 50,00
€ 150,00
€ 150,00 per bijeenkomst

E

Kosten voor deelname aan een Hertoetsing

Verschillend per examenbureau

F

Kosten bij vervanging van de Sertum Pas (bij verlies of
diefstal)

€ 50,00

G

Kosten voor niet verschijnen op een door Sertum
georganiseerde bijeenkomst.

€ 75,00

H

Kosten voor overige diensten die via de website worden
aangeboden

Op aanvraag.

Toelichting
A
In sommige gevallen neemt het examenbureau de kosten voor de eerste inschrijving in één
voor haar rekening. De geregistreerde is daarna zelf verantwoordelijk voor de kosten van de
hiervoor omschreven diensten, zoals volgende registratie en continuering van de registratie.
G
Als een geregistreerde zich heeft ingeschreven voor een bijeenkomst van Sertum en niet
verschijnt, of zich binnen 48 uur voorgaand aan de bijeenkomst afmeldt, worden deze kosten
in rekening gebracht ter bestrijding van vooraf aangegane verplichtingen van Sertum, en
administratieve handelingen.
Uitzonderingen
- Eventuele uitzonderingen worden op de website van Sertum gepubliceerd.
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