
Tarieven 2020
Regio Zuid

Kinderen (SPV 2030: Onervaren weggebruikers)

Verkeersexamen

VVN Praktisch Verkeersexamen - Organisatie v.a. € 4.500,-

Maatwerk - Afhankelijk van het aantal scholen en de organisatiewijze 

Schoolpleinpakket

Schoolpleinpakket om zelf mee aan de slag te gaan (per pakket) € 1.027,-

Schoolpleinpakket opdrachtkaarten (per set) € 98,-

Dode Hoek les

Eén dagdeel, max 60 leerlingen € 475,- 

Extra dagdeel, max 50 leerlingen extra € 100,-

Verkeersquiz

S - Alleen online verkeersquiz in eigen klas € 1.340,-

M - Alleen finalequiz op locatie € 5.250,-

L - Online quiz + finalequiz op locatie € 7.580,-

XL - Online quiz + 2 x finalequiz op locatie € 9.990,-

Specially Traffic QIZ (voor ZMLK-onderwijs) € 9.725,-

Verkeersquiz Totally PRO (voor Praktijkonderwijs) € 9.725,-

Veilige Schoolomgeving

Begeleidingstraject van scholen € 2.525,-

Op de fiets even niets…

Online lespakket zonder gastdocent (per school) € 200,-

Online lespakket met gastdocent (per school) € 280,-

Senioren (SPV 2030: Kwetsbare verkeersdeelnemers)

Het Nieuwe Fietsen

Aansluiten bij bestaande bijeenkomst € 550,-

Zoeken verenigingen/organisatie om aan te sluiten € 750,-

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

Cursus van 1 dagdeel voor 24 deelnemers € 3.000,-

Aanvullend: optie audiciën/optiën € 120,-



Deze tarieven zijn geldig op afgesloten opdrachten tot, ten minste, 1 juli 2020 en exclusief BTW. 

Met het aanstellen van Veilig Verkeer Nederland bent u zeker 

van een professionele en doelgerichte aanpak. Wij bestaan sinds 

1932 en ontzorgen door heel Nederland talloze instanties in de 

uitvoering van hun verkeersveiligheidsbeleid. 

Heeft u interesse in één of meerdere verkeersveiligheidsprojecten? 

Neem dan contact op met Veilig Verkeer Nederland (regio Zuid) 

via het telefoonnummer 088-5248850. Wij zijn benieuwd naar 

uw wensen en doelstellingen en komen graag langs voor het 

bespreken van de mogelijkheden. 

Heeft u nog geen concreet verkeersveiligheidsbeleid, dan bieden 

wij graag richting. Samen kunnen we ook de verdere invulling  

voor de doelstellingen uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 

2030 bepalen. 
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Campagnes (SPV 2030: Kwetsbare verkeersdeelnemers, Rijden onder invloed en Afleiding)

Shotgun

S inzet (promoteam) € 1.400,-

L inzet (promoteam met standplaats) € 2.200,-

XL inzet (promoteam met fotobus) € 7.500,-

Fietsverlichting

Fietslichtactie per actiegroep (250 fietsen) € 375,-

Fietslichtactie per 10 actiegroepen (10x 250 fietsen) € 3.750,-

Aanvullend: Fix je fietsverlichting € 2.000,-

Aanvullend: Waarschuwingsactie Politie € 1.500,-

Posters op naam per 100 € 500,-

Bob

S inzet (promoteam) € 900,-

M inzet (promoteam met reactietester) € 1.500,-

L inzet (promoteam met voetbalspel) € 2.000,-

XL inzet (promoteam met rijsimulator) € 2.500,-

Alcoholcontrole i.s.m. politiecontroles € 300,-

MONO

Promotieteam inzet € 1.400,-

Workshop voor organisaties/bedrijven inclusief gadgets € 250,-

Online lespakket Op de fiets? Even niets … - zonder gastdocent € 200,-

Online lespakket Op de fiets? Even niets … - met gastdocent € 280,-

Toevoeging flyer met giveaways (25 sleutelhangers) voor thuis € 50,-

Buurten (SPV 2030: Snelheid in het verkeer)

Buurtbegeleidingstraject € 1.700,-
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