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TARIEVEN INZET HADRIEËM (Prijspeil 2020)
 AUDITS: OPLEVERING, SECOND OPINION, GESCHILLEN, RECHTBANKPROCEDURE
Een deskundige, onafhankelijke Audit bestaat vaak uit een drietal onderdelen te weten:
 het vooronderzoek: hierbij bestudeer ik thuis de overeenkomst volgens welke voorwaarden en/of bepalingen het betreffende werk moest worden uitgevoerd en aan welke kwaliteitseisen het dan ook
moet voldoen (klanteisenspecificatie). Voor het geval tussen de partijen geen specifieke kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal ik uitgaan van de bepalingen volgens het Burgerlijke Wetboek. Ook nodig ik dan de betrokken partijen uit om bij het buitenonderzoek aanwezig te zijn. Bij Rechtbankprocedures handel ik volgens de ‘Leidraad voor deskundigen’.
 het buitenonderzoek: hierbij bezoek ik het werk en onderzoek de toestand van het straatwerk of anderszins. Ik verricht daarbij metingen zoals: het profiel, het afschot, de effenheid, de hoogteligging en
de vlakheid. Ook geef ik mijn deskundig oordeel over eigenschappen zoals: het legverband, de strakheid, de voegwijdte, het hak-/knipwerk, afwatering en overige kwaliteits - en esthetische eigenschappen. Vóórdat ik mijn buitenonderzoek begin, houd ik ter plaatse een interview waarbij ik partijen in de
gelegenheid stel mij op bepaalde dingen te attenderen. Dit kunnen zijn: speciale aandachtspunten, bijzondere gebreken of bepaalde omstandigheden. Bij het buitenonderzoek kan ik dan daarmee rekening
houden. Het spreekt voor zich dat ik daarbij mijn onafhankelijke positie nooit ter discussie mag stellen.
Bij Rechtbankprocedures handel ik volgens de ‘Leidraad voor deskundigen’.
 de eindrapportage: de eindrapportage is een belangrijk onderdeel van de Audit en wordt door mij
thuis verzorgd. Deze eindrapportage wordt door mij slechts aan mijn opdrachtgever verstrekt. Het is
aan mijn opdrachtgever om andere partijen over de inhoud van deze rapportage te informeren, hetgeen ik in de meeste gevallen wel adviseer. Het is gebruikelijk dat ik - vooruitlopend op de eindrapportage – een conceptrapportage naar de opdrachtgever stuur voor inspraak, waarbij ik uitdrukkelijk vermeld dat ik niet kan garanderen dat alle voorstellen tot wijzigingen ook daadwerkelijk in mijn eindrapportage worden meegenomen. Dit houdt verband met mijn onafhankelijke positie. Uiteraard is het wel
van belang dat de eindrapportage breed gedragen wordt. Bij Rechtbankprocedures geldt voor de rapportage de ‘Leidraad voor Deskundigen’ met uitgebreide bepalingen van: “ hoor en wederhoor ”.
Kosten inzet Audits: Bij voorkeur bepaal ik vóóraf in nader overleg een vaste totaalvergoeding afhankelijk
van de complexheid van de Audit, waarbij vooral de omvang van de Auditrapportage bepalend is.
Ik hanteer in beginsel een drietal vaste vergoedingen (excl. BTW en incl. reis – en verblijfskosten).
1. Eenvoudige Audit: € 400
2. Normale Audit: € 600
3. Complexe Audit: € 800 - € 1.400

 TRAININGEN: BIJEENKOMSTEN, PRESENTATIES, SESSIES, CURSUSSEN
Bijeenkomsten voor trainingen, (gastdocent)presentaties, sessies of cursussen bestaan meestal uit een
dagdeelbijeenkomst of een dagbijeenkomst zoals b.v. ochtend, middag, avond of (zater)dag, danwel uit een
repeterend meervoud daarvan zoals b.v. 3 ochtenden, 3 middagen, 3 avonden of 3 (zater)dagen.
a) Hierbij maak ik in beginsel gebruik van door mijzelf ontwikkelde leer - en lesstof en/of instructiemethoden; in de meeste gevallen bestaande uit PowerPointpresentaties. Het spreekt voor zich dat deze dan
door mij zo veel als mogelijk worden aangepast aan de eisen, wensen en bedrijfscultuur van de betreffende opdrachtgever (zoals b.v. specifieke data, vakjargon, bedrijfslogo).
b) Verder bestaat de mogelijkheid dat ik in overleg met de opdrachtgever compleet nieuwe les-/leerstof
of instructiemethoden ontwikkel, danwel reeds aanwezige lesstof of instructiemethoden (enigszins)
moet aanpassen of wijzigen.
c) De praktijk heeft mij geleerd dat het vaak een combinatie is van de twee hiervoor bedoelde opties.
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Kosten inzet Trainingen: In beginsel hanteer ik voor bijeenkomsten een (laag) concurrerend ‘buitentarief ’
en een (nog) lager ‘binnentarief’. Het lagere ‘binnentarief’ hanteer ik voor de ‘binnenwerkzaamheden’
waarbij ik dan thuis nieuwe of bestaande les -/ leerstof moet ontwikkelen, wijzigen of aanpassen; het ‘buitentarief’ hanteer ik voor de daadwerkelijke duur van de bijeenkomst (met een minimale duur van 3 uur).
Ook hierbij geef ik de voorkeur aan het in overleg bepalen van een vaste totaalvergoeding afhankelijk van
de complexheid van de betreffende bijeenkomst en/of van het repeterende optreden, waarbij dan de omvang van de voorbereidende ‘binnenwerkzaamheden’ mede bepalend is.
Om daarbij enig idee te geven: een tweetal vaste vergoedingen met weinig ‘binnenwerkzaamheden’:
 Dagdeelbijeenkomst (bij optie a): € 350 (excl. BTW en incl. reis – en verblijfskosten).
 Dagbijeenkomst (bij optie a):
€ 525 (excl. BTW en incl. reis – en verblijfskosten).
 ADVISERING
Bij de advisering zijn er een drietal soorten onder te verdelen:
1. Helpdesk: Dit betreft dan allerlei telefonische adviezen; vooral over procedures, voorschriften, eisen of
normen. Mits incidenteel van aard en niet (te) omvangrijk zijn deze (vanzelfsprekend) gratis. Deze
‘helpdeskfunctie’ geldt b.v. ook voor: de SEB, OBN, Geschillencommissie, VMS, CROW en RIONED.
2. Advies op locatie: Hierbij bestaat mijn dienstverlening dan uit het ‘sec’ bijwonen van de bijeenkomst,
vergadering of brainstormsessie op een nader af te spreken locatie ergens in het land. Dit soort advisering vereist van mij dan nauwelijks enige ‘voor – of nazorg ’. In de meeste gevallen hanteer ik daarvoor:
 een dagdeeltarief van € 180 (exclusief BTW en incl. reis - verblijfskosten);
 een dagtarief van € 300 (exclusief BTW en incl. reis - verblijfskosten).
3. Complexe(re) advisering: Deze vorm van advisering bestaat uit het bestuderen, redigeren en/of becommentariëren van zaken zoals: projecten, bestekken, begrotingen of prijsaanbiedingen, danwel uit
allerlei technische, juridische of procedurele aangelegenheden. Deze vorm van complexe(re) advisering kan ook het karakter hebben/krijgen van een Audit omdat dan b.v. bepaalde locaties moeten worden bezocht om daarover te adviseren of rapporteren. In beginsel hanteer ik hiervoor het tarief van
€ 50 per uur (excl. BTW). Voor reiskosten een vaste vergoeding van € 25 en € 0,30 per km (beide excl.
BTW). Het is nog niet voorgekomen dat ik met een opdrachtgever een vaste vergoeding ben overeengekomen. Steeds vond de verrekening achteraf plaats op basis van nacalculatie, waarbij ik vooraf wel
steeds een kostenindicatie geef.
P.S: Voor de kosten van kopieën zie het document: “Inventarisatie Trainingen (enz.) bij Slotopmerkingen”
Met vriendelijke groeten en hopend van dienst te kunnen zijn,

Hans HHM de Vaan ( Drager van de ‘ Gouden Straatmakershamer ’ )
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