
Tarieven 2022 - regio Zuid

Kinderen
SPV 2030: onervaren weggebruikers, kwetsbare verkeersdeelnemers en afleiding Prijzen incl. / excl. BTW

Verkeersexamen

VVN Praktisch Verkeersexamen - Organisatie v.a. € 4.500,- (excl. BTW)

Maatwerk - Afhankelijk van het aantal scholen en de organisatiewijze 

Theoretisch Verkeersexamen Schriftelijk per leerling € 4,50 (incl. BTW)

Theoretisch Verkeersexamen Schriftelijk Handleiding per stuk € 5,50 (incl. BTW)

Theoretisch Verkeersexamen Digitaal per leerling € 3,75 (incl. BTW)

VVN Verkeersmethode

Groep 1 t/m 3 verkeerspoort licentie € 179,52 (incl. BTW)

Groep 4 t/m 8 digitale licentie per leerling € 6,11 (incl. BTW)

Groep 4 t/m 8 werkboek licentie per leerling € 6,28 (incl. BTW)

Schoolpleinpakket

Schoolpleinpakket om zelf mee aan de slag te gaan (per pakket) € 1.040,- (excl. BTW)

Schoolpleinpakket opdrachtkaarten (per set) € 81,- (excl. BTW)

Praktische Verkeerspakketten

Lidmaatschap per school 0-150 leerlingen € 75,- (incl. BTW)

Lidmaatschap per school 151-250 leerlingen € 125,- (incl. BTW)

Lidmaatschap per school 250-500 leerlingen € 225,- (incl. BTW)

Lidmaatschap per school > 500 leerlingen € 300,- (incl. BTW)

Dode Hoek les

Eén dagdeel, max. 60 leerlingen, geheel door VVN verzorgd € 495,- (excl. BTW)

Extra dagdeel, max. 30 leerlingen extra € 100,- (excl. BTW)

Verkeersquiz 

Online quiz 5-10 scholen (staffelprijs op aanvraag) € 570,- (excl. BTW)

Finalequiz via Livestream voor 5 scholen (prijs excl online voorronde) € 3.765,- (excl. BTW)

Finalequiz op locatie voor 5 scholen ( prijs excl online voorronde) v.a. € 3.500,- (excl. BTW)

Grote finalequiz op ‘luxe’ locatie voor 5 scholen met extra's (prijs excl online voorronde) € 7.267,- (excl. BTW)

Maatwerk - Afhankelijk van het aantal deelnemende scholen aan online voorronde  
+ combinatie finalemogelijkheden op aanvraag

Maatwerk quiz mogelijk, ook voor speciaal en voortgezet onderwijs op aanvraag

Veilige Schoolomgeving

Begeleidingstraject voor scholen € 2.800,- (excl. BTW)

Doe meer met MONO

Online lespakket per school - licentiekosten € 74,50 (incl. BTW)

Online lespakket (per school) met gastdocent (voor max. 2 groepen) € 277,- (excl. BTW)

Gastdocent voor extra groepen (per 2 groepen extra) € 50,- (excl. BTW)

Van 8 Naar 1

Online lespakket per school - licentiekosten € 74,50 (incl. BTW)

Online lespakket (per school) met gastdocent (voor max. 2 groepen) € 277,- (excl. BTW)

Gastdocent voor extra groepen (per 2 groepen extra) € 50,- (excl. BTW)

Kilometervreters

Fiets stimuleringsproject op aanvraag



SPV 2030: Kwetsbare Verkeersdeelnemers, Snelheid in het verkeer, Rijden onder Invloed en Afleiding Prijzen excl. BTW

Onze scholen zijn weer begonnen 

kijk voor alle mogelijkheden op: vvn.nl/oszwb-campagnematerialen 

MONO (afleiding) v.a. € 1.000,- tot € 3.000,-

VVN campagneteam op aanvraag

Rijsimulator op aanvraag

Doe meer met MONO - lessen voor basisonderwijs zie hierboven

Bob (rijden onder invloed) v.a. € 1.000,- tot € 3.000,-

VVN campagneteam op aanvraag

Rijsimulator op aanvraag

Alcoholcontrole i.s.m. politie op aanvraag

Snelheid (hou je aan de limiet) v.a. € 1.000,- tot € 3.000,-

VVN campagneteam op aanvraag

Rijsimulator op aanvraag

Remwegdemonstratie - organisatie door vrijwilligers € 680,-

Remwegdemonstratie - organisatie door VVN, met aanwezigheid vrijwilligers tijdens demonstratie € 935,-

Zichtbaarheid (aan in het donker)

VVN campagneteam op aanvraag

Waarschuwingsactie Politie € 1.500,-

Fix je fietsverlichting € 2.000,-

Actiepakket fietsverlichting per actiegroep (250 fietsen) € 410,-

Online Campagnes

Supersnelwijzer op aanvraag

Verkeerscheck op aanvraag

SPV 2030: Snelheid in het verkeer, kwetsbare verkeersdeelnemers Prijzen excl. BTW

VVN Verkeersquiz - dorpen en wijken

Organisatie in samenwerking met lokale VVN vrijwilligers € 1.950,-

Organisatie door VVN € 2.300,-

Buurtbegeleidingstraject

Maatwerk - afhankelijk van de situatie op aanvraag

Landbouwverkeer

Maatwerk - afhankelijk van de situatie op aanvraag

Remwegdemonstratie

Organisatie door vrijwilligers € 680,-

Organisatie door VVN, met aanwezigheid vrijwilligers tijdens demonstratie € 935,-

Tarieven 2022 - regio Zuid

Campagnes

Buurten



Deze tarieven zijn geldig op afgesloten opdrachten tot, ten minste, 1 juli 2022 en exclusief BTW.  

Als u interesse heeft, in één van deze projecten, neem dan 

gerust contact op met Veilig Verkeer Nederland, regio Zuid, 

088-5248850. Wij komen graag langs om de mogelijkheden 

verder met u te bespreken. Door Veilig Verkeer Nederland 

opdracht te verlenen projecten uit te voeren nemen we taken 

van u uit handen en ontzorgen we u in de uitvoering van het 

verkeersveiligheidsbeleid. 

Ook kunnen we meedenken in hoe uw verkeersveiligheidsbeleid 

eruit ziet en hoe we, eventueel samen met de lokale VVN-afdeling 

samen kunnen werken aan de doelstellingen uit het Strategisch 

Plan Verkeersveiligheid 2030. 
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Alle projecten en activiteiten worden uitgevoerd met in achtneming van de op dat moment 
geldende RIVM-maatregelen.

VVN Steunpunt Zuid
steunpuntzuid@vvn.nl  |  088 - 524 88 50  |  vvn.nl

  veiligverkeernl    veiligverkeernl

  veiligverkeer   VVN Veilig Verkeer Nederland

SPV 2030: Kwetsbare verkeersdeelnemers Prijzen excl. BTW

Het Nieuwe Fietsen

Aansluiten bij bestaande bijeenkomst € 360,-

VVN zoekt vereniging/organisatie om aan te sluiten € 585,-

Complete organisatie door VVN inclusief werven deelnemers € 1.490,-

Opfriscursus Auto

2 x 2 uur theorieles max. 35 deelnemers € 1.900,-

2 x 2 uur theorieles max. 35 deelnemers en 20 praktijkritten € 2.900,-

Scootmobielcursus

Theorie cursus - Aansluiten bij bestaande bijeenkomst - max. 16 deelnemers € 485,-

Theorie cursus incl praktijk i.s.m. ergotherapeut - 1 dagdeel voor 16 deelnemers € 2.565,-

aanvullend: optie audiciën/optiën € 150,-

1 op 1 begeleiding door VVN buddy (3 lessen van 1 uur) € 225,-

Verkeersvoorlichting

Aansluiten bij bestaande bijeenkomst € 415,-
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Senioren


