Kosten Sertum 2021
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, eventuele uitzonderingen
worden op de website van Sertum gepubliceerd.

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.

Kostenoverzicht geldig voor 2021
Sertum brengt aan kandidaten en geregistreerden de volgende kosten in rekening:
Registratie (Sertum)
Kosten van inschrijving (eenmalig) eerste register
Kosten van inschrijving (eenmalig) ieder volgend register

€ 150,00
€ 0,00

Kosten voor de continuering van de registratie (jaarlijks)

€ 150,00

Permanente Educatie (Sertum en externe aanbieders)
Kosten voor de jaarlijkse update Wet- en regelgeving,
inclusief toetsing en toegang tot alle door Sertum
georganiseerde online kennissessies.

€ 195,00

PE bijeenkomsten georganiseerd door derden, nodig om aan
de registratie of certificatie verplichtingen te voldoen

Verschillend per aanbieder

Kosten voor deelname aan een fysieke Sertum bijeenkomst

€ 45,00

Deelname jaarlijkse Sertum Erkendendag

€ 0,00

Certificatie (Hobéon)
Kosten voor persoonscertificatie van een registratie in een
van de Erkenden-registers (ten bate van Hobéon)

€ 75,00 per certificatie

Kosten voor continuering van een certificatie van een van de
registraties in het Erkenden-register (ten bate van Hobéon)

€ 75,00 voor het eerste register
€ 35,00 voor ieder volgend register

Diversen
Kosten voor opheffen schorsing

€ 35,00

Kosten voor hertoetsing of hercertificering

Verschillend per examenbureau

Producten en diensten die via de Sertum website worden
aangeboden

Gepubliceerd in de webshop.

1 juli 2021 – versie 1.2

Kosten Sertum 2021
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 afgifte het diploma als
inschrijfdatum. Zie voor de volledige tekst het Sertum Reglement, artikel 2.10.

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.
Zie voor de volledige tekst het Sertum Reglement, artikel 2.10.

Schorsing
Als uit de Sertum administratie blijkt dat een geregistreerde langer dan drie maanden niet heeft
voldaan aan de verplichtingen dan kan het bestuur van Sertum besluiten om de geregistreerde te
schorsen. De geregistreerde is dan niet langer zichtbaar op de Sertum site. De schorsing wordt
opgeheven zodra de geregistreerde aan de verplichtingen heeft voldaan én de administratiekosten
voor opheffen schorsing heeft voldaan.
Zie voor de volledige tekst het Sertum Reglement, artikel 2.8.
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