
 
 

 

TARIEVENLIJST 2019 
 
Adviseur De Arbodienst  Uurtarief 
Arbeidsdeskundige € 127,50 
Arbo-adviseur € 105,- 
Arbeids- en organisatiedeskundige € 127,50 
Arbeidshygiënist  € 127,50 
Bedrijfsarts 
- Staf-senior bedrijfsarts 
- Spoedbezoek [1, 2] 

€ 165,- 
€ 185,- 
€ 275,- 

Bedrijfsmaatschappelijk werker € 127,50 
Casemanager Taakdelegatie  € 105,- 
Duurzame inzetbaarheidscoach € 105,- 
Ergonoom  € 127,50 
Hogere veiligheidsdeskundige € 127,50 
HR adviseur € 105,- 
Psycholoog € 127,50 
Vertrouwenspersoon € 127,50 
Verzekeringsarts € 185,- 
Verzuimcoach  € 105,- 

[1] Indien vóór 10:00 uur aangemeld met aanvraagformulier bij planning@de-arbodienst.nl kan een spoedbezoek binnen 72 uur 
plaatsvinden mits er bedrijfsartsencapaciteit beschikbaar is.  
 [2] Voor spoedbezoeken wordt aan reiskosten de daadwerkelijke reistijd (minimaal één uur) tegen het geldende spoed uurtarief 
plus € 0,35 per kilometer in rekening gebracht.  
 
REISKOSTEN EN REISTIJD 
• Bij een afname tot 8 aaneengesloten uren wordt de reistijd doorbelast met een half uur tegen het 

geldende uurtarief van de professional en de reiskosten worden doorbelast met 45 kilometers X  
€ 0,35 exclusief 21% BTW. 

• Bij een afname vanaf 8 aaneengesloten uren wordt geen reistijd en geen reiskosten doorberekend. 
• Eventuele reistijd tussen verschillende vestigingen wordt doorberekend tegen het geldende 

uurtarief samen met een kilometervergoeding van € 0,35 exclusief 21% BTW. 
• Voor aanvullende Diensten worden de reiskosten doorbelast conform een offerte, die vooraf voor 

akkoord aan Opdrachtgever wordt verstuurd.  
 

TARIEVEN DIENSTEN 
 
Omschrijving Diensten Tarief 
Arbeidsdeskundig adviesgesprek Vanaf € 595,- 
Arbeidsdeskundig onderzoek € 1.225,- 
Consult bedrijfsfysiotherapeut   € 160,- 
Consult psycholoog € 160,- 
Dossierscan Casemanager € 125,- per dossier 
Dossieroverdracht vorige arbodienst € 25,- per dossier 
Lekencontrole verzuimrapporteur [1] € 85,- per bezoek 
No-show consult Bedrijfsarts € 180,75 
Opvragen medische informatie 
behandelende sector  

€ 100,- per aanvraag 

Open spreekuur Bedrijfsarts € 225,- 
Second opinion Bedrijfsarts Op offertebasis via de Landelijke pool bedrijfsartsen 

second opinion (LPBSO)  
Trainingen  Vanaf € 1.295,- 

[1] Indien vóór 10:00 uur aangemeld met aanvraagformulier bij planning@de-arbodienst.nl kan een spoedbezoek binnen 24 uur 
plaatsvinden. 
 
BTW 
De geleverde Diensten worden conform de lijst “vrijgestelde en belaste werkzaamheden arbodiensten” 
van de Belastdienst gefactureerd aan Opdrachtgever. Over de medische handelingen wordt geen 
BTW berekend. Voor alle overige Diensten geldt exclusief 21% BTW.  
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