Kosten Sertum 2022
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 2022, eventuele uitzonderingen
worden op de website van Sertum gepubliceerd.

Tarieven
De tarieven voor komend jaar zijn ongewijzigd gebleven. De kosten voor prolongatie van de registratie
bedragen in totaal € 345,00. Hiermee heeft de geregistreerde vrije toegang tot alle, door Sertum
georganiseerde online sessies, inclusief de update wet- en regelgeving.

Kostenoverzicht geldig voor 2022
Sertum brengt aan kandidaten en geregistreerden de volgende kosten in rekening:
Inschrijving (Sertum)
€ 150,00
€ 0,00

Kosten van inschrijving (eenmalig) eerste register
Kosten van inschrijving (eenmalig) ieder volgend register
Prolongatie (Jaarlijks - Sertum en externe aanbieders)
Jaarkosten voor prolongatie, inclusief toegang tot alle door
Sertum georganiseerde online kennissessies, waaronder de
jaarlijkse update Wet- en regelgeving en bijbehorende toets.

€ 345,00

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

Verschillend per aanbieder

Deelname jaarlijkse Sertum Erkendendag

€ 0,00

Certificatie (Hobéon)
€ 75,00 per certificatie

Kosten voor het verkrijgen van een persoonscertificaat
(ten bate van Hobéon)

€ 75,00 per certificatie

Jaarlijkse kosten voor continuering van een persoonscertificaat (ten bate van Hobéon)
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.
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW
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Kosten Sertum 2022
Inschrijving
Nadat de kosten voor inschrijving zijn voldaan kan de registreerde, in het kalenderjaar van de
inschrijving kosteloos deelnemen aan alle door Sertum georganiseerde kennissessies.

Kosten voor prolongatie
De kosten voor prolongatie worden ieder kalenderjaar in de maand januari gefactureerd.

Kosten voor Permanente Educatie
De eisen die gesteld worden aan PE om de registratie of certificatie voort te zetten kunnen van
register tot register verschillen. Voor een aantal registers zijn PE sessies verplicht gesteld die niet
door Sertum worden aangeboden. De kosten hiervoor zijn niet inbegrepen en kunnen verschillen per
aanbieder van de programma’s. De geregistreerde heeft een eigen verantwoordelijkheid zich in te
schrijven voor externe sessies.

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.

1 december 2021 – versie 1.3

