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Overzicht BedrijfsCheckup abonnementen 
 
Deze abonnementen zijn in het leven geroepen om de ondernemer en zijn medewerkers op 

praktische/inspirerende wijze te begeleiden tijdens het realiseren van hun ontwikkelingsdoelen! 

 

Aanpak 
De BedrijfsCheckup-aanpak is gebaseerd op het beproefde ROI®-model.  

Zo’n ontwikkelingstraject start dan ook eerst met het sparren over het: 

‘Richten’ van het bedrijf en daarna het ‘Omvormen’ & ‘Inrichten’. 

 

I Het BC-Basic abonnement 
 

Dit Basic abonnement omvat jaarlijks: 

 

✓ max. 4 Checkup-sessies per jaar op bedrijfslocatie of elders in Nederland 

✓ beschikbaarheidsstelling voor ‘telefonisch krijgsraad’ bij dringende issues 

✓ mogelijkheid via de mail ‘eerstelijns-zaken’ ter beoordeling voor te leggen 

✓ reductie 10% op het standaard uurtarief voor de bedrijfskundige coaching  

 

Investering: € 1.400,- per kwartaal all-in, exclusief de verschuldigde btw.  

 

II  Het BC-Medium abonnement 
 

Dit Medium abonnement omvat jaarlijks 2 extra Checkup-sessies, dus: 

 

✓ max. 6 Checkup-sessies per jaar op bedrijfslocatie of elders in Nederland 

 

Investering: € 2.100,- per kwartaal all-in, exclusief de verschuldigde btw.  

 

III Het BC-Large abonnement 
 

Dit Large abonnement omvat jaarlijks 4 extra Checkup-sessies, dus: 

 

✓ max. 8 Checkup-sessies per jaar op bedrijfslocatie of elders in Nederland 

 

Investering: € 2.800,- per kwartaal all-in, exclusief de verschuldigde btw. 

 

Looptijd  
De minimale looptijd van een BedrijfsCheckup abonnement is in principe een jaar. Want dan 

zijn er ook resultaten te boeken. Tussentijdse omzetting naar een ander abonnement is vanaf 

elk begin van een nieuw kwartaal mogelijk. Tevens kan binnen dat jaar aan elk einde van een 

kwartaal (schriftelijke) opzegging van de samenwerkingsovereenkomst plaatsvinden.  
 

Geheimhouding 
Gezien de strikte vertrouwelijkheid starten wij altijd met de ondertekening van een wederzijdse 

geheimhoudingsovereenkomst. Vertrouwen is namelijk dé basis voor optimale samenwerking. 

 

BedrijfsCheckup abonnementen zijn hèt alternatief voor een formele commissarisfunctie! 
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