Tarieven 2019
Tarieven zijn vastgesteld door het Bestuur op 13 november 2018)

1.

Erkenningen
€
€
€
€

Eenmalige inschrijfkosten
Basisbijdrage
Per vakdiscipline
REW

2.

Certificaten KvINL
Tarieven voor de certificaathouder

2.1

52 *
58
26
52

1

BRL 6000: tarief voor af te geven en afgegeven certificaten, per jaar en per Bijzonder deel
De afdracht aan KvINL per af te geven of afgegeven certificaat is afhankelijk van het aantal
Bijzondere delen waarvoor certificaten worden/zijn afgegeven:
-

de vaste jaarlijkse kosten voor het afgegeven/af te geven certificaat
voor het gebruik van het Algemeen deel BRL 6000-/00 of 6000- AB
€ 190

bedragen
-

de vaste jaarlijkse kosten per hoofdvestiging per afgegeven/
af te geven certificaat voor het gebruik van het KvINL

2.2

gecertificeerd keurmerk bedragen ad en per nevenvestiging

€

69,50

bedraagt dit per afgegeven/ af te geven certificaat ad

€

35

-

de toeslag per Bijzonder deel bedraagt

€

69

-

per vestiging is een extra toeslag van

€ 224,50

BRL 9500: tarief voor af te geven en afgegeven certificaten
De afdracht aan Stichting KvINL per af te geven of afgegeven certificaat is afhankelijk van het
aantal Bijzondere delen waarvoor certificaten worden/zijn afgegeven.
-

de vaste jaarlijkse kosten voor het afgegeven/af te geven certificaat
voor het gebruik van het Algemeen deel BRL 9500-00 bedragen

-

de toeslag per Bijzonder deel bedraagt

-

per vestiging is een extra toeslag van

€ 190
€

€ 224,50

De afdrachten voor certificaten dienen ter dekking van de beheerkosten die KvINL moet maken voor
het actualiseren en onderhouden van certificatieregelingen. De Certificatie Instellingen berekenen dit
zonder toeslagen door aan de certificaathouders.
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69,50

2.3

Tarieven per afgegeven certificaat, per jaar, voor de overige certificatieregelingen
Het tarief per afgegeven certificaat bedraagt per jaar voor:
-

BRL 9501 (EDR)

€ 392

-

BRL 1201 (BliksemVeilig)

€ 392

-

BRL 6010 (Legionella)

€ 392

-

BRL 6020 (Beveiliging)

€

-

BRL 8000 (Kassenbouw)

€ 413

-

BRL 8001 (Kassenbouw)

€ 413

-

BRL 8010 (Ventilatie):

-

69

- Per 1 – 2 uitvoerende ventilatieprestatie beoordelaren

€

402

- Per 3 – 6 uitvoerende ventilatieprestatie beoordelaren

€

803

- 7 of meer uitvoerende ventilatieprestatie beoordelaren

€ 1.205

per vestiging is een extra toeslag van

€

224,50

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

3

Tarieven voor het gebruik van een certificatieregeling door een
certificatie-instelling (éénmalige vergoeding)

3.1

BRL 6000: eenmalige vergoeding door de CI voor het gebruik van één of meer
Bijzondere delen
Het eenmalig door een certificatie-instelling te betalen bedrag voor het gebruik van één of
meer Bijzondere delen bestaat uit een vast bedrag van € 3.442, te verhogen met een toeslag
per Bijzonder deel van € 1.147.

3.2

BRL 9500: eenmalige vergoeding door de CI voor het gebruik van één of meer
Bijzondere delen
Het eenmalig door een certificatie-instelling te betalen bedrag voor het gebruik van één of
meer accreditatieclusters bestaat uit een vast bedrag van € 3.442, te verhogen met een
toeslag per Bijzonder Deel van € 1.147.

3.3

Eenmalige vergoeding voor de overige certificatieregelingen
Het eenmalig door een certificatie-instelling te betalen bedrag ten behoeve van het gebruik
van de overige certificatieregelingen bedraagt voor:
-

BRL 9501 (EDR)

€ 2.753

-

BRL 1201 (BliksemVeilig)

€ 2.753

-

BRL 6010 (Legionella)

€ 2.753

-

BRL 8000 (Kassenbouw)

€ 2.936

-

BRL 8001 (Kassenbouw)

€ 2.936

-

BRL 8010 (Ventilatie)

€ 2.936
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3.4

Eenmalige vergoeding voor accreditatie van
Het eenmalig door een opleider/opfrisser te betalen bedrag ten behoeve van het gebruik van:
-

Accreditatie initiële opleiding en/of examen*

€ 767

-

Jaarlijkse herbeoordeling van een opleiding en/of examen

€ 275

-

Accreditatie opfrisaanbod

€ 306

-

Jaarlijkse herbeoordeling van een opfrisaanbod

€ 153

* of op offerte-basis
Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.
Overige tariefstellingen 2019
Tarieven voor keurmerken verband houdende met door KvINL beheerde certificatie schema’s.
Deze gegevens worden slechts ter informatie verstrekt, KvINL neemt geen verantwoordelijkheid voor
de hoogte van de bedragen, deze vallen onder de bevoegdheid van de te noemen organisaties.
Naast de afdracht ten behoeve van het onderhoud en het beheer van de KvINL-certificatieregelingen
vinden er in het kader van het certificatie schema gekoppelde keurmerken ook afdrachten plaats.
Deze afdrachten worden zoals bij de afdracht voor KvINL via de factuur van de Certificerende
Instelling geint.
Omdat KvINL daar regelmatig vragen over krijgt volgt hieronder een overzicht van afdrachten die ter
zake keurmerken van toepassing zijn.
Stichting KOMO KOMO-Instal ® keurmerk (BRL 6010) en KOMO ® keurmerk (BRL9500-02 en 04):
Tarief kunt u opvragen bij de Stichting KOMO.
Stichting SBK ® keurmerk NL-EPBD (BRL 9500-01, 03, 05 en 06):
Tarief kunt u opvragen bij de Stichting SBK.
HortiQ ® keurmerk (BRL 8000 en 8001):
Tarief is op te vragen bij de Stichting HortiQ.

.
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