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In dit document staan de kosten vermeld die Sertum aan kandidaten en geregistreerden in rekening brengt. 

 

Geldigheid 

De kosten zoals beschreven in dit document zijn geldig voor kalenderjaar 2021 

 

Aanpassing 

De tarieven voor 2021 zijn aangepast, mede met het oog op de ontwikkelingen rondom de implementatie 

van de Maatlat voor Onderhoudskundigen en de online mogelijkheden die we effectief benutten om 

geregistreerden optimaal te faciliteren om kennis op te doen op het vakgebied van beheer en onderhoud. 

 

Kosten voor continuering 

Indien een geregistreerde zich na 1 november van een kalenderjaar heeft ingeschreven dan worden geen 

kosten voor prolongatie voor het opvolgende kalenderjaar berekend. Indien de eerste inschrijving door het 

opleidingsinstituut wordt betaald, dan geldt de datum van het diploma als inschrijfdatum.  

 

Kostenoverzicht 

Sertum brengt aan kandidaten en geregistreerden de volgende kosten in rekening: 

 

Omschrijving                     2021 

Kosten van inschrijving (eenmalig) eerste register  

Kosten van inschrijving (eenmalig) ieder volgend register 

€ 150,00 

€     0,00 

Kosten voor certificatie van een registratie in een van de  

Erkenden-registers (externe kosten Hobéon) 

€   75,00 

Kosten voor de continuering van de registratie (jaarlijks)  € 150,00 

Kosten voor continuering van een certificatie van een van de  

registraties in het Erkenden-register (externe kosten Hobéon) 

€ 35,00 voor het eerste register 

€ 25,00 voor ieder volgend register 

Kosten voor deelname aan Kennis bijeenkomsten   € 195,00 toegang tot alle door 

Sertum georganiseerde online 

bijenkomsten. 

Kosten voor deelname aan een fysieke Kennis bijeenkomst 

Deelname jaarlijkse Erkendendag 

€ 45,00 

€   0,00 

Kosten voor opheffen schorsing (administratiekosten) € 25,00 

Kosten voor deelname aan een Hertoetsing Verschillend per examenbureau 

Kosten voor overige diensten die via de website worden 

aangeboden 

Op aanvraag. 

 

 

Uitzonderingen 

Eventuele uitzonderingen worden op de website van Sertum gepubliceerd. 

 

Tijdige opzegging 

Indien de geregistreerde niet vóór 1 december van het voorgaande kalenderjaar continuering van de 

inschrijving in de registers heeft opgezegd, is deze het volledige bedrag van continuering en de 

deelname aan verplichte kennis bijeenkomsten verschuldigd voor het daarop volgende jaar.  

 


