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Via je opleider kan je vouchers aanvragen waarmee je € 15,00 korting krijgt op de hieronder
genoemde prijzen. Indien jouwopleider/docent nog geen vouchers heeft, dan kan hij/zij deze
via STIBEX aanvragen bij de Klantenservice, tel. 088-7322000.
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Flextoets
EUR

Schriftelijke
toets 2 / overig

1

3

EUR

Heb je examen gedaan bij de Associatie? Als je je uitslagbrief naar
info@stibex.nl stuurt, krijg jij een kortingscode waarmee je eenmalig
voor maar € 35 examen kan doen bij STIBEX!
STIBEX Assistent Boekhouder
STIBEX Basiskennis Boekhouden
STIBEX Basiskennis Calculatie
Combinatie van twee vakken

€ 155,00
€ 155,00
€ 280,00

STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden
STIBEX Bedrijfsadministratie 4
STIBEX Kostencalculatie 4
STIBEX Financiering 4
Combinatie van twee vakken
Combinatie van drie vakken

€
€
€
€
€

155,00
155,00
155,00
280,00
385,00

STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie
STIBEX Kostencalculatie 5
STIBEX Financiering 5
STIBEX Bedrijfsadministratie 5
STIBEX Belastingrecht
Combinatie van twee vakken
Combinatie van drie vakken

€
€
€
€
€
€

175,00
175,00
175,00
175,00
330,00
470,00

STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie
STIBEX Arbeidsrecht & Sociale wetgeving 4
STIBEX Loonheffingsregelingen 4
STIBEX Communicatie, Personeel & Organisatie 4
Combinatie van twee vakken

€
€
€
€

140,00
140,00
140,00
250,00

STIBEX Financieel Ondernemerschap
STIBEX Basiskennis Ondernemen
STIBEX Basiskennis Boekhouder (zie STIBEX Assistent Boekhouder)

€ 135,00
€ 155,00

Financieel Management voor de niet-financiële manager
Jaarverslaggeving
Management accounting en control
Financiële beheersaspecten
Combinatie van twee vakken
Combinatie van drie vakken

€
€
€
€
€

Registers RHA- B, RHA-BA en RHA-L
Inschrijfgeld indien een of meerdere diploma's bij STIBEX zijn behaald
Indien geen enkel diploma bij STIBEX is behaald
Jaarlijkse bijdrage na 1 jaar
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138,00
138,00
138,00
192,00
256,00

€
€

Gratis
42,35
42,35

3
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Flextoets
EUR

Exportmedewerker
Theorietoets
STIBEX In-company examens - tarieven excl. btw
Incompany-examenafname, per sessie van 20 kandidaten
Indien de aanvraag tijdig en correct is verzonden aan STIBEX
Per kandidaat extra, tot een maximum van 30 kandidaten
Vrijstellingsverzoek theorie-examen
Verwerking standaard vrijstellingsverzoek (zie website)
Verwerking individueel vrijstellingsverzoek 1 of 2 examens per dossier
Verwerking individueel vrijstellingsverzoek 3 of 4 examens per dossier
Verwerking aanvullend individueel vrijstellingsverzoek per dossier
(herbeoordeling)
Diversen
Duplicaat certificaat of diploma (per aanvraag)
Griffierecht Bezwaar
Griffierecht Beroep4
Ontdubbelen account
Wijzigen factuuradres

Schriftelijke
toets 2 / overig

1

3

EUR

€ 193,60

€ 845,00
€ 800,00
€ 20,00

Gratis
€ 252,50
€ 372,50
€ 150,00

€ 42,35
€ 90,75
€ 380,00
€ 42,35
€ 30,25

[1] De kandidaat bepaalt zelf plaats en tijd van de toets.
[2] STIBEX bepaalt plaats en tijd van de toets.
[3] Examens worden altijd vrij van BTW gefactureerd indien je opleider staat ingeschreven in het
CRKBO register. Je ontvangt niet automatisch een factuur waarop de btw vermeld staat. Indien je
een btw-factuur (indien van toepassing) wenst, dan wel een factuur op naam van de werkgever, dan
dien je dat pro-actief aan te geven tijdens de boeking/reservering van het examen.
[4] De beroepsprocedure van STIBEX verloopt via de Stichting Examenkamer. €300 wordt
overgemaakt aan STIBEX, en €80 wordt overgemaakt aan de Stichting Examenkamer. Wanneer
het beroep gegrond wordt verklaard, wordt het gehele bedrag aan de kandidaat teruggestort.
Incompany examens en reguliere STIBEX examens worden vrij van btw gefactureerd indien de
opleiding is gevolgd bij een opleider die staat ingeschreven in het CRKBO register.
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