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Diensten Prijs Opmerking 
Plaatsing aankondiging bijeenkomst op SKML-
website; niet gekoppeld aan inschrijving 

Gratis  

Op verzoek regelen van aankondiging op website 
van andere partijen (bijv. NVMM, NVVP, NVKC) 

Prijs van instantie In overleg met 
sectie 

Advies keuze locatie bijeenkomst Gratis 
 

In overleg met 
sectie 

Regelen locatie bijeenkomst € 37,50 Kosten locatie voor 
sectie 

Mailing aan doelgroep vanuit SKML database Per e-mail: gratis. 
 

 

Per post: Prijs enveloppe 
en verzendkosten plus 
€10,- per 50 adressen 

 

Mailing aan doelgroep bij aanlevering 
adresbestand in Word of Excel of adresbestand 
op stickervel. 

Per e-mail: € 37,50 per 
uur. 

 

Per post: Prijs enveloppe 
en verzendkosten plus 
€10,- per 50 adressen 

 

Regelen hotelovernachting Kosten hotel plus € 10,- 
per kamer. 

Kosten hotel voor 
deelnemer of sectie 

Inschrijving via website incl. betaling iDeal: gratis 
Factuur: + € 15,- ex. BTW 
admin. kosten 

Extra kosten factuur 
voor deelnemer. 

Aanvragen accreditatiepunten (bijv. GAIA) Kostprijs van 
accrediterende instantie 

 

Baliemedewerker op de dag van de bijeenkomst € 37,50 per uur (min. 2 
uur) plus reiskosten OV 2e 
klas. 

Indien beschikbaar 

Regelen transport van hotel naar 
bijeenkomstlocatie en terug. 

Kosten transportbedrijf 
plus € 10,- per groep 

Kosten transport 
voor deelnemer of 
sectie 

Regelen telefonische vergadering Kostprijs KPN 
 

 

Plannen datum bijeenkomst of vergadering m.b.v. 
bijv. datumprikker 

€10,-  

Regelen vergaderlocatie Kostprijs locatie In overleg met 
sectie 

Samenstellen bijeenkomstpakket * € 37,50 (kosten uurloon) 
+ verzendkosten 

 

   
Producten Prijs Opmerking 
Bedrukte naambadge met SKML logo € 0,50 per stuk (+15 lege) 
Pen met SKML logo € 0,50 per stuk  
Blocnote A5 formaat met SKML logo € 1,- per stuk  
Programmaflyer Kostprijs leverancier Samenstelling door 

sectie 
Overige presentjes (tassen, mapjes, enz.) Kostprijs leverancier In overleg met 

sectie 
Standaard evaluatieformulier met SKML logo € 10,-  
 
* Het samenstellen van een bijeenkomst pakket bevat de volgende ondersteuning: 
- Plaatsing aankondiging bijeenkomst op SKML website gekoppeld met inschrijving 
- Deelnemers van de sectie informeren met de door u opgestelde tekst 
- Aanvragen accreditatiepunten (kostprijs van accrediterende instantie) 
- Generen excelbestand deelnemers 
- Certificaten op naam in SKML opmaak (+ 15 lege t.b.v. verlate aanmeldingen, door u handmatig in te vullen) 
- Registratielijst (t.b.v. verlate aanmeldingen) 
- Presentielijst voor bij balie 
- Naambordjes (voor op tafel) 
- Programma op A4 in SKML opmaak (in vijfvoud) 


