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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 2019. 

 

Indexering 

Jaarlijks kan 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. 

 

Prijsaanpassing 

Voor de eerste maal zijn in 2019 de kosten van Sertum gestegen nadat 14 jaar lang hetzelfde prijsniveau 

werd gehanteerd. Verschil met voorgaande jaren dat alleen de eerste inschrijving in rekening gebracht 

wordt. Inschrijvingen voor extra registers zijn kosteloos.  

 

Kosten voor continuering 

Indien een geregistreerde zich na 1 oktober 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                          2019 

Kosten van inschrijving (eenmalig) eerste register inclusief 

een Sertum Pas. 

€ 165,00 

Kosten van inschrijving (eenmalig) ieder volgend register 

Bijwerking op de Sertum site per direct, vervanging van de Sertum 

Pas op verzoek en tegen betaling. 

€     0,00  

Kosten voor de continuering van de registratie (jaarlijks)  € 165,00 

Kosten voor deelname aan Kennis bijeenkomsten   € 165,00 per bijeenkomst 

Kosten voor deelname aan een Hertoetsing Verschillend per examenbureau 

Kosten bij vervanging van de Sertum Pas (bij verlies of 

diefstal) of na uitbreiding van het aantal registraties 

€  75,00 

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.  

 


