Bieden we ook korting? Jazeker!
Bij je deelname aan een training uit ons Talent Development kun je gebruik maken van een van
onderstaande kortingsregelingen. Deze regelingen gelden alleen voor onze reguliere trainingen, dus
niet voor speciale events, reizen, incompany en personal training. Je kunt gebruik maken van 1
kortingsregeling per training. We kiezen dan de regeling die het meeste in jouw voordeel werkt.
a) Goede Doelen Nederland
Leden van Goede Doelen Nederland ontvangen 10% korting op deelname aan een training uit
ons Talent Development programma. Zij betalen € 517,50 ipv € 575 exclusief 21% BTW.
b) Persoonlijke korting
Voor mensen die meerdere trainingen in 1 kalenderjaar volgen geldt:
• Bij deelname aan de 2e training betaal je € 525 exclusief 21% BTW
• Bij deelname aan de 3e training betaal je € 475 exclusief 21% BTW
• Wanneer je je ineens keer inschrijft voor 4 trainingen betaal je € 1.950 ipv € 2.300
exclusief 21% BTW. Mensen die 4 trainingen ineens afnemen, doen dat vaak om zich
binnen een bepaald vakgebied te ontwikkelen. Wij noemen dat specialisatietracks.
Specialisatietrack
Wij adviseren je graag welke trainingen uit het Talent Development programma het meest
geschikt zijn voor jouw persoonlijke ontwikkeling, zodat jij een vliegende start kan
maken. Denk bijvoorbeeld aan een Grote Giftenwerving Track van 4 trainingen, zodat je je
kunt ontwikkelen op het gebied van particuliere grote gevers. Of een Relatiemanagement
Track, om je te ontwikkelen als relatiemanager van grotere giften van bedrijven,
particulieren en vermogensfondsen. Of wat dacht je een Middle Donorwerving Track?
c) Teamkorting
Je kunt als organisatie ook een pakket van trainingen afnemen. Met dit pakket stel je
verschillende teamleden in de gelegenheid om 1 of meer trainingen naar keuze (in 1
kalenderjaar) te volgen. Je bepaalt vooraf de omvang van je pakket. Na afname en betaling
kunnen teamleden zich uiterlijk twee weken vóór een training aanmelden.
Een teampakket bestaat uit minimaal 5 trainingen, de korting is als volgt geregeld:
Aantal x
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pakket
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Wat je anders zou
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5 trainingen

€

2.300

€

2.875

€
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6 trainingen

€

2.800

€
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€
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€

3.275

€
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€

750

8 trainingen

€

3.750

€

4.600

€

850

9 trainingen

€

4.225

€

5.175

€

950

10 trainingen

€

4.600

€

5.750

€

1.150

(ofwel: 1x gratis training)

(ofwel: 2x gratis training)

