Basistartieven nacalculatie 2021

• Bet

Betreft

Prijs in €

Coordinatie

70,00

Creatie

80,00

Advies

90,00

Excellent
value for
money

• Exclusief BTW.
Betreffende uren worden per kwartier berekend en gespecificeerd

Hoe meer commtiment, hoe gunstiger onze tarieven
Overigen:
Vervoerstijd
Presentatiemateriaal

45,00 per uur
5% van projectsom

Spoedtoeslagen bij last minuteopdrachten met spoed deadline
Spoed - Avondtoeslag: tot 24.00 uur 50%
Spoed - Weekend 100%
Spoed - Nachtwerk: 150% na 24.00
Spoed - Feestdagen: 150%
Spoed - Crisismanagement: 100%

U kunt bij Tastbaar op drie wijzen uw project
of proces financieel beheren:
• Offertebasis
• Nacalculatiebasis

Vraag naar onze maandabonnementen 2021

• Abonnementsbasis*

Hoe meer commtiment, hoe gunstiger onze tarieven.
(*aanbevolen, want beste prijs)
•
•
•
•
•
•

Met een maandabonnement kunnen wij u de meest gunstige tarieven aanbieden
U heeft de beschikking over alle vormen van onze dienstverlening.
Uw urenbudget kan flexibel worden ingezet en kan dus op elk moment volledig door u worden gebruikt.
U ontvangt maandelijks een factuur.
Gespecificeerde urenverantwoorden vindt minimaal een keer per kwartaal plaats.
Onze vervoers- en reiskosten worden niet in rekening gebracht.
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De waarde van samenwerken
Uw wilt geen verrassingen en uiteraard tegen de scherpste prijs de beoogde kwaliteit en zekerheid in huis halen. Elke relatie van Tastbaar kent zijn eigen voorkeuren
en wensen. Daarom hebben we vier tariefmodellen, die aansluiten op vrijwel elk
soort proces, wens en behoefte.

1

U kiest voor de toegevoegde waarden
van Tastbaar voor een langere periode.

Ons maandabonnement biedt u
het meest gunstige inkooptarief

2

U wilt 1 tot 5 vaste dagen
per week uw projecten uitbesteden.

Uw budget is leidend in het bespreken
van de tariefstelling

3

U wilt vooraf precies weten wat een
specifiek traject, project of proces kost.

Op basis van uw aanvraag, bieden
wij een fixed fee en/of projectofferte.

Het moet voor beiden constructief zijn
Hoe snel wij onze hoogwaardige dienstverlening ook aan u moeten bieden, ons tarief is en blijft aantrekkelijk. Tegelijkertijd: hoe meer commitment u met ons aangaat
en zekerheid biedt aan Tastbaar, hoe aantrekkelijker onze tarieven en hoe pro-actiever onze bijdrage.en betrokkenheid bij uw organisatie is

1

Abonnement-basis

2

Offerte-basis

3

Nacalculatie-basis

Koffie of bellend
kennismaken?

Wannneer
Als u de adviserende en de uitvoerdende diensten van
Tastbaar herkent als een waardevolle steun in de rug
voor de realisatie van uw doelen en het team van
Tastbaar op jaarbasis regelmatig inzet en nodig heeft,
maar graag tegen het meest gunstige tarief.

Wannneer
Als u precies wilt weten wat de uitvoering en de begeleiding van een traject, proces of een project gaat
kosten.

Wannneer
Als u een adviesvraag, een crisiscommunicatieproject
of spoedopdracht bij Tastbaar neerlegt, en geen keuze
maakt, berekenen wij altijd de standaardtarieven op
basis van nacalculatie.

Wat
Op basis van een maandabonnement weet u zich altijd
verzekerd van voldoende capaciteit, aandacht en betrokkenheid van Tastbaar bij uw strategische vragen,
processen, tactische communicatiekansen én uitvoerende zaken. Dankzij het wederzijds commitment geniet
u van aangename maandtarieven, de ontzorging en de
meedenkende kracht en aandacht van Tastbaar.

Wat
Offertes maken wij primair op basis van gespecificieerde wensen voor projecten. Op basis van uw aanvraag,

Wat
Na uw verzoek om advies, begeleiding of creatie, en de
oplevering van onze diensten, wordt op basis van nacalculatie een gespecificeerde factuur opgesteld. Er zijn
extra kosten verbonden voor reistijden en/of bureaukosten. Overeengkeomen externe inkoop wordt met
een opslag van 15% aan u doorbelast.

Uw voordelen
• U geniet het laagste tarief en hoogste betrokkenheid
• U kunt de uren inzetten wanneer u wenst
• U heeft een beheersbaar maandelijks budget
• Geen opslag op inkoop derden, geen vervoerskosten

bieden wij een fixed fee en/of projectofferte. Wij zien
deze offertes niet als een gratis adviesrapportage. Die
worden op urenbasis samengesteld. Na goedkeuring
van de offerte voeren wij de afgesproken werkzaamheden uit, conform tijd, budget en eisen.
Uw voordelen
• Biedt u ruimte om te vergelijken en te overwegen
• Leidt tot optimale helderheid over exacte kosten
• Kan beter aansluiten op uw interne protocol
• Versterkt beheersbaarheid van uw budget

Uw voordelen
• Uw opdracht heeft de hoogste prioriteit.
• Tussentijdse urenrapportages vinden plaats
op uw verzoek, per factuur en bij langlopende
processen per 2 weken door Tastbaar

De eerste twee adviesgesprekken zijn altijd
vrijblijvend en bedoeld om de uitdaging precies
te begrijpen met elkaar.

Tastbaar reclame-adviesbureau
Contactpersoon: Fer Overdijk
Libelleveen 268
3205 SG Spijkenisse
06 – 18 16 96 29
fer.overdijk@gmail.com / www.tastbaar.com

Bedrifjskundige meerwaarden realiseren

