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De instellingstarieven voor studiejaar 2016-2017 

Voor studenten, die geen recht hebben op het wettelijk collegegeldtarief, stelt het instellingsbestuur 

zelf de hoogte van het collegegeld vast: de instellingstarieven. 

In dit document staan die instellingstarieven voor VHL voor studiejaar 2016-2017 met een 

onderbouwing. Na vaststelling hiervan door CvB en positief advies van de studentgeleding van de 

medezeggenschapsraad worden de tarieven in het inschrijfbesluit ’16-’17 verwerkt. 

 

Rubriek Studiejaar 2015-2016 Studiejaar 2016-2017 

Wettelijk tarief: voltijd en deeltijd €  1.951,- €  1.984 

Instellingstarief bachelor, voltijd €  8.500,- €  8.600 

Instellingstarief bachelor, deeltijd €  4.250,- €  4.300 

Instellingstarief master, voltijd € 13.350,- € 13.500 

De drie vetgedrukte tarieven zijn de nieuwe tarieven.  

 

Andere tarieven zijn of worden hiervan afgeleid of volgen de historisch afgesproken trend. 

Onderbouwing 

We starten met de context en informatie over het wettelijk tarief. Daarna komen de uitgangspunten, 

die ook de vorige jaren zijn gebruikt. Dan wordt uitgelegd hoe de nieuwe tarieven berekend zijn. Dit 

jaar is op verzoek van de medezeggenschapsraad in 2014 een vergelijking ingevoegd van de VHL-

master-tarieven met die van andere hogescholen en universiteiten. 

 

1) Context en het wettelijk tarief. 

De rijksoverheid bepaalt jaarlijks
3
 het wettelijk collegegeld voor studenten die daar recht op 

hebben. Dat zijn alle studenten uit de EER, die nog geen andere bachelor-graad hebben behaald 

of studenten die daarmee zijn gelijkgesteld. Dit tarief gaat tot 2018-2019 jaarlijks omhoog met €22 

plus een verhoging op basis van de consumptieprijsindex van het CBS. 

 

Het instellingstarief is bedoeld voor studenten van buiten de EER en voor studenten die al een 

bachelorgraad hebben behaald. 

 

Voor deeltijdstudenten, die recht hebben op wettelijk collegegeld, geldt hetzelfde tarief als voor 

voltijdstudenten.  

                                                      
1
 Per brief van MR dd 28 mei 2015 vastgelegd positief advies van studentengeleding. 

2
 Staatscourant 15633, 11 juni 2015: wettelijk tarief 

3
 Dit wordt meestal in juni bekendgemaakt voor het jaar erna.. 
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2) Uitgangspunten 

Net als vorig jaar gebruikt VHL de volgende set uitgangspunten voor de tariefstructuur. Ook voor 

het beoordelen van bijzondere situaties blijken deze uitgangspunten nuttig. 

In bijlage 1 staat de letterlijke tekst van de uitgangspunten van prijsbeleid 2015-2016. 

1. De wettelijke regels en afspraken in Vereniging Hogescholen-verband worden gevolgd. 

2. Afspraak = afspraak. 

3. Aan een niet-bekostigde student wordt een integraal kostendekkend tarief in rekening 

gebracht. 

4. Het tariefstelsel is zo simpel mogelijk. 

5. Er is geen onderscheid  tussen het instellingstarief voor EER en Niet-EER-studenten. 

6. De kostprijs van studenten wordt afgeleid van de bekostiging van het onderwijs. 

 

3) Het instellingstarief voor niet-bekostigde studenten 

Vergeleken met studiejaar 2015-2016 zijn er geen nieuwe regels en afspraken van toepassing voor 

de bepaling van het instellingstarief (uitgangspunt 1). 

Ook de bekostiging van het onderwijs (uitgangspunt 6)  is in 2017 niet anders dan in 2016. In 

bijlage 1 is de tariefonderbouwing uit prijsbeleid 2015-2016 samengevat. 

Uitgangspunt 3 eist kostendekkendheid van het tarief. Vergeleken met studiejaar 2015-2016 vraagt 

dat daarom uitsluitend een aanpassing aan de inflatie.  

 

Inflatiecorrectie 

De inflatiecorrectie is gebaseerd op de meest recente jaar-prijsindex van CBS 
4
.  

Dat is het gepubliceerde jaarcijfer van 2014: 1,0 %.  

Het bedrag wordt afgerond  naar een veelvoud van € 50. 

 

Rubriek 2015-2016 Plus 1% afgerond 2016-2017 

Instellingstarief bachelor, voltijd €  8.500,- €  8.585,--- € 8.600 

Instellingstarief bachelor, deeltijd €  4.250,- €  4.292,50 € 4.300 

Instellingstarief master, voltijd € 13.350,- € 13.483,50 € 13.500 

  

4) Vergelijking mastertarief met andere instellingen. 

De medezeggenschapsraad heeft verzocht om de master-tarieven van VHL te vergelijken met 

tarieven van andere hogescholen en universiteiten. De achtergrond van dit verzoek was dat met 

name buitenlandse (van buiten de EER) studenten afgeschrikt zouden kunnen worden als het tarief 

hoog is ten opzichte van vergelijkbare instellingen.  

In bijlage 2 staat het resultaat van dit benchmarkonderzoek. 

 

Conclusie 

Het VHL-mastertarief valt binnen de bandbreedte van mastertarieven aan Nederlandse 

universiteiten. Vergeleken met Nederlandse hogescholen is het VHL-mastertarief € 1.000 tot 

€ 4.000 hoger. Er is een zeer grote spreiding van tarieven over de verschillende landen. Het VHL-

mastertarief is in vergelijking daarmee hoog tot zeer hoog. 

De consequentie van dit hoge tarief is slechts gedeeltelijk in te schatten. Kwaliteit mag een prijs 

hebben en een hoge prijs verplicht tot hoge kwaliteit. Voor een groot deel van de VHL-master-

studenten is prijs nauwelijks een issue omdat dat binnen de beurs valt en het dus geen directe 

consequentie heeft voor de portemonnee van de student zelf. Voor zelfbetalers kan het wel een 

argument zijn, maar er zijn veel andere elementen in dit keuzeproces, die samen meer invloed 

hebben dan alleen de prijs. 

Het hoge tarief zal dus mogelijk op de instroom van zelfbetalers invloed hebben, maar de hoge 

intensiteit van onderwijs maakt deze prijs nodig. De kwaliteit (tevredenheid en reputatie) is daar 

ook naar: “adel verplicht”. 

 

                                                      
4 Zie http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/cijfers/default.htm en dan inflatie 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/cijfers/default.htm
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Bijlage 1 Uitgangspunten uit prijsbeleid 2015-2016 

Gelijk gebleven met die van vorige jaren: 

De uitgangspunten zijn achtereenvolgens, met de eerste als hoogste prioriteit: 

1. De wettelijke regels en afspraken in Vereniging Hogescholen-verband worden gevolgd. 
Dit omvat niet alleen de wettelijke tarieven, maar ook afspraken over (deels) gelijktijdig volgen 

van een tweede bachelor-opleiding. 

2. Afspraak = afspraak. 
We houden ons aan de afspraak met de student, zoals dat bij het begin van de studie 

vaststond. Ook aan bewijsbare verwachtingen aan aankomende student houden we ons. VHL 

hecht aan zorgvuldige communicatie met de aankomende student. De aankomende student 

weet tevoren hoe in zijn situatie het tarief van jaar op jaar verandert (minstens met inflatie-

index), afgezien van wettelijke maatregelen. 

3. Aan een niet-bekostigde student wordt een integraal kostendekkend tarief in rekening 
gebracht. 
Een (gedifferentieerde) kostprijsberekening ligt hieraan ten grondslag. Een jaarlijkse 

inflatiecorrectie is van toepassing. Het instellingstarief is in principe niet afhankelijk van het jaar 

van instroom maar stijgt jaarlijks met de inflatie-index. 

4. Het tariefstelsel is zo simpel mogelijk. 
Er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk verschillende tarieven, zeker voor nieuwe 

studenten. Alleen oude rechten en gemaakte afspraken in het verleden en veranderende 

landelijke regelingen (en kennelijke onbillijkheden) leiden tot tariefdifferentiatie. De 

tariefstructuur is in een eenvoudige beslisboom voor nieuwe en zittende studenten apart te 

vangen. 

 

Toegevoegd in 2014: 

Uitgangspunten die volgen uit begrotings-uitgangspunten voor 2015 en inzichten qua 

internationalisering leiden tot de volgende twee aanvullende uitgangspunten: 

5. Er is  geen onderscheid (meer) tussen het instellingstarief voor EER en Niet-EER-studenten. 
Qua tarief wordt zo snel mogelijk naar uniformering toegewerkt. 
Het is niet (meer) logisch dat het onderwijs aan niet-EER-studenten duurder zou zijn dan aan 

EER-studenten. Als er verschillen zijn (bijvoorbeeld voor aanvullende services of 

woonvoorzieningen) valt dat buiten de tuition fee en wordt aanvullend geregeld. De verschillen 

tussen individuele studenten zijn al zo groot dat verschillen op grond van herkomst uit EER 

respectievelijk Niet-EER niet significant kunnen of mogen zijn, zodat een verschil in tuition fee 

niet gerechtvaardigd is. Bij een toenemend aantal hogescholen is er geen verschil (meer). 

 

6. De kostprijs van studenten wordt afgeleid van de bekostiging van het onderwijs. 
Een kostprijsberekening op grond van historische jaarrekeningen wordt losgelaten. 

Opleidingen krijgen de taakstelling om onderwijs uit te voeren met een bepaald budget dat 

afgeleid is van de bekostiging vanuit de Rijksoverheid. Het totale budget om onderwijs uit te 

voeren bestaat uit de overheidsbekostiging plus het wettelijk collegegeld. Dat samen wordt de 

‘’kostprijs’ voor een student en wordt beschouwd als het integraal kostendekkend tarief. 

 

Tariefonderbouwing 2015-2016 

In het prijsbeleid van 14 juli 2014 staat de kostprijsonderbouwing per student in 2015-2016: 

De rijksbijdrage voor jaar 2016 is volgens de prognose van begrotingsgegevens ruim € 6500 per 

student. 

De bijdrage van studenten via collegegeld is per student ongeveer € 2000. 

De kostprijs voor een student komt hierdoor uit op: € 8500. (studiejaar 2015-2016) 

 

Het onderwijsbudget voor bachelor gaat uit van een docent-student-ratio van 1:22 

Voor een master is die ratio 1:14. De verhouding tussen master: bachelor is 22 : 14. 

Het mastertarief is dus 57 % hoger dan het bachelor-tarief 1,57 * €8500 = € 13.350 (afgerond) 

Het instellings-deeltijdtarief (bachelor) is de helft van het voltijdtarief, omdat het onderwijsaanbod 

ook ongeveer de helft is van dat van het voltijd-onderwijs.  
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Bijlage 2 Benchmark Niet-EER-tarieven voor Masteropleidingen 

Analyse van Ben Schulte, met inbreng van Marleen Steffen en Ingrid de Vries, 19 februari 2015 

 

Op verzoek van de Medezeggenschapsraad
5
 heeft het CvB opdracht gegeven om: “ intern een 

benchmarkonderzoek te doen naar de hoogte van de collegegelden masters en de 

mogelijke consequenties van het VHL-tarief op de internationale instroom.” 

 

Conclusie 

Het VHL-mastertarief valt binnen de bandbreedte van mastertarieven aan Nederlandse 

universiteiten. Vergeleken met Nederlandse hogescholen is het VHL-mastertarief € 1000 tot € 4000 

hoger. Er is een zeer grote spreiding van tarieven over de verschillende landen. Het VHL-

mastertarief is in vergelijking daarmee hoog tot zeer hoog. 

De consequentie van dit hoge tarief is slechts gedeeltelijk in te schatten. Kwaliteit mag een prijs 

hebben en een hoge prijs verplicht tot hoge kwaliteit. Voor een groot deel van de VHL-master-

studenten is prijs nauwelijks een issue omdat dat binnen de beurs valt en het dus geen directe 

consequentie heeft voor de portemonnee van de student zelf. Voor zelfbetalers kan het wel een 

argument zijn, maar er zijn veel andere elementen in dit keuzeproces, die samen meer invloed 

hebben dan alleen de prijs. 

Het hoge tarief zal dus mogelijk op de instroom van zelfbetalers invloed hebben, maar de hoge 

intensiteit van onderwijs maakt deze prijs nodig. De kwaliteit (tevredenheid en reputatie) is daar 

ook naar: “adel verplicht”. 

 

Benchmark 

De benchmark is gebaseerd op de gegevens die door deze instellingen zijn vrijgegeven op hun 

websites over collegetarieven over het studiejaar 2014-2015 en het studiejaar 2015-2016. De 

gegevens zijn verzameld in de periode augustus 2014. 

 

Vergelijkingsgroepen 

In het Benchmarkrapport zijn op advies van Marketing & Communicatie de tarieven van 

Hogeschool VHL Masters vergeleken met andere Nederlandse tarieven voor Masters. Zo is het 

tarief vergeleken met drie vergelijkingsgroepen 1) Nederlandse WO-masters, 2) Nederlandse MBA 

programma’s of masters en 3) Masters bij buitenlandse onderwijsinstellingen. 

Allereerst is gekeken naar de Universiteiten in Nederland waaronder: 

- Universiteit van Amsterdam 

- ISS Erasmus University 

- Maastricht University 

- Leiden Universiteit 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in Nederland voor een MSc programma aan de universiteit 

een gemiddelde prijs van € 13.468 wordt gevraagd voor een master met een duur van 1 tot 1,5 

jaar. Ook zijn de tarieven vergeleken met de tarieven van andere hogescholen waaronder:  

- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 

- Hogeschool van Amsterdam 

- Hogeschool In Holland 

- Avans Hogeschool 

- Hanze Hogeschool 

De masters en MBA programma’s van Nederlandse hogescholen zijn over het algemeen 

goedkoper dan de tarieven bij de WO Masters. De gemiddelde prijs bij de bovengenoemde 

hogescholen ligt tussen de €9.000 en €12.500 per jaar voor vergelijkbare programma’s. Het 

gemiddelde tarief van Hogeschool VHL Master voor NON EU studenten bedraagt: € 13.350  

Het mastertarief van Hogeschool VHL zit hiermee aan de hoge kant. Een student moet voor 

                                                      
5
 Bij de bespreking  tussen CvB en MR van prijsbeleid 2015-2016 in juni 2014. 
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soortgelijke Master aan VHL tussen de €4.350 en € 850 meer betalen. Het tarief van VHL master 

overstijgt niet het tarief voor soortgelijke WO- masters in Nederland, maar komt daar wel dichtbij in 

de buurt. Zie tabel 1. 

 

 

Tevens is het VHL Master tarief vergeleken met soortgelijke Masters op buitenlandse 

onderwijsinstellingen waaronder die in UK, Japan, Finland, Zweden, Namibia en Duitsland, zie 

tabel 2.  

Land, tabel 2 Tarief master in € 

UK 15.000-18.000 (MSc) 

Japan 13.000 (met lidmaatschappen van 

memberclubs) 

Finland 7.000- 8.000 (MSc) 

Zweden 11.000- 12.000  

Namibia 5.700 

Duitsland 5.000-7.000 (MSc eenjarig) 

12.500 (MSc tweejarig) 

Nederland  13.468 (MSc) 

9.000 -12.500 (HBO/MBA) 

 

In de UK zijn de MSc masters het duurst, de prijs ligt tussen de €15.000 en de€ 18.000. 

Het laagste dat men aan master betaalt in deze benchmark is €5.700 in Namibia. Nederland scoort 

vrij hoog met de tarieven voor masters in vergelijking met de andere landen. Hierdoor zullen NON 

EU studenten het onderwijs in Nederland als zeer duur ervaren. 

 

Vergelijking door Marketing & Communicatie en advies 

Veel websites geven geen collegegeld aan; studenten moeten zich eerst aanmelden en dan wordt 

bekeken hoeveel ze moeten betalen. In US is wordt dit system met name gehanteerd, mede 

ingegeven door het feit dat er verschillende prijzen zijn voor verschillende modules en credits.  

In Nederland is voor een MSc programma aan een universiteit de gemiddelde prijs ongeveer 

13,468 euro. De meeste programma’s duren 1 jaar, soms 1,5 jaar (ISS). 

De masters en MBA programma aan NL hogescholen zijn over het algemeen wat goedkoper. HAS 

heeft geen Master en CAH Vilentum heeft een programma van 9000 euro.  

De gemiddelde prijs bij andere hogescholen ligt zo tussen de 9000 en 12500 euro per jaar voor 

vergelijkbare programma’s . 

In de UK liggen de prijzen voor een master, vaak een MSc, hoger: gemiddeld zo’n 15,000 tot 

18,000 euro. 

In Japan wordt op een polytechnic ongeveer 13.000 euro gevraagd maar daar zit wel meer in; o.a. 

lidmaatschappen van “memberclubs” 

In Finland kost een Master aan een universiteit ongeveer 7000 a 800 euro en in Zweden aan een 

Polytechniek 11.000 -12.000 euro, in Nambia: 5700 euro. 

In Duitsland kost een gemiddelde Master opleiding tussen de 5000 en 7000 euro per jaar: 12,500 

euro voor 1,5 jaar tot 2 jaar maar er is ook een MBA 22,000 euro  per jaar maar het kan ook nog 

duurder. In Duitsland zijn ook veel subsidies met name voor EU studenten, soms ook voor Non EU.  

 

Vanuit M&C is het advies om de Master prijzen te vergelijken met de Nederlandse prijzen. Dan zit 

het Master tarief van VHL aan de hoge kant.  

 

 

Vergelijking, tabel 1 Verschil 

Nederlandse Universiteiten vs. VHL +€ 118 

Nederlandse Hogescholen vs. VHL Tussen -€4.350 en - €850 
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Consequentie van hoogte tarief op instroom 

 

In een recente analyse in verband met de invoering van het leenstelsel (studievoorschot)
6
 op de 

instroom staan een aantal overwegingen rond het effect van financiële prikkels op deelname aan 

het hoger onderwijs.  

Een student heeft volgens deze literatuur twee argumenten om op basis van de prijs af te zien van 

een studie: 

1. De verwachte opbrengst weegt niet op tegen de kosten 

2. De financiële barrière als gevolg van de kosten is te hoog. 

In een concurrerende markt komt daar nog bij: 

3. Bij een andere instelling is een vergelijkbare studie te vinden voor een lagere prijs. 

 

Gezien de huidige situatie bij de VHL-masters is daar het volgende bij op te merken: 

 Het merendeel van de VHL-masterstudenten doet deze studie (en kan dat alleen maar zo 

doen) dankzij een NFP-beurs. Dat betekent dat de prijs geen of nauwelijks een belemmering 

is. Het al dan niet krijgen van een beurs is doorslaggevend. 

 Voor zelfbetalers maakt het wel uit, maar dat zijn dan al behoorlijk kapitaalkrachtigen of 

studenten met een sponsor achter zich. Daarvoor gelden met name de volgende 

overwegingen. 

 In het totaalbedrag dat studenten kwijt zijn voor een studie in Nederland is de tuition fee slechts 

een deel. Een verschil van € 1000 zal daarom wellicht niet doorslaggevend zijn, zolang er ook 

andere factoren meespelen. 

 Bij de keus voor de VHL-master spelen ook veel andere zaken mee, zoals de reputatie, de 

verwachte kwaliteit van de opleiding, de secundaire omstandigheden zoals huisvesting, 

ondersteuning voor studenten en bereikbaarheid van de instelling. Deze elementen zijn 

waarschijnlijk een belangrijker argument dan puur een iets hogere prijs. 

 Zolang VHL de reputatie waarmaakt en kwaliteit blijft leveren is het mogelijk te koersen op de 

redenering ‘’ Als het duur is zal het ook wel goed zijn”. Adel verplicht dan wel. 

 De relatief hoge kostprijs van de masteropleiding komt voort uit de intensievere staf-student-

ratio van 1: 14 (in afwijking van die van 1:22 voor bachelor-onderwijs). Intensiever onderwijs 

kost meer en levert hoge kwaliteit. Als je een lagere prijs wilt, moet de staf-student-ratio 

omlaag waardoor de kwaliteit achteruit gaat.   

 

Daarom als conclusie van dit onderdeel: 

De consequentie van dit hoge tarief is slechts gedeeltelijk in te schatten. Kwaliteit mag een prijs 

hebben en een hoge prijs verplicht tot hoge kwaliteit. Voor een groot deel van de VHL-master-

studenten is prijs nauwelijks een issue omdat dat binnen de beurs valt en het dus geen directe 

consequentie heeft voor de portemonnee van de student zelf. Voor zelfbetalers kan het wel een 

argument zijn, maar er zijn veel andere elementen in dit keuzeproces, die samen meer invloed 

hebben dan alleen de prijs. 

Het hoge tarief zal dus mogelijk op de instroom van zelfbetalers invloed hebben, maar de hoge 

intensiteit van onderwijs maakt deze prijs nodig. De kwaliteit (tevredenheid en reputatie) is daar 

ook naar: “adel verplicht”. 

 

                                                      
6
 Verkenning effect studievoorschot op instroom meerjarige masters tekortsectoren, SEO economisch onderzoek, september 2014. 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/09/30/verkenning-effect-studievoorschot-op-

instroom-meerjarige-masters-tekortsectoren/verkenning-effect-studievoorschot-op-instroom-meerjarige-masters-tekortsectoren.pdf 

 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/09/30/verkenning-effect-studievoorschot-op-instroom-meerjarige-masters-tekortsectoren/verkenning-effect-studievoorschot-op-instroom-meerjarige-masters-tekortsectoren.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/09/30/verkenning-effect-studievoorschot-op-instroom-meerjarige-masters-tekortsectoren/verkenning-effect-studievoorschot-op-instroom-meerjarige-masters-tekortsectoren.pdf
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Bijlage 3 Totale tariefstructuur 

De kolommen t/m 2015-2016 zijn conform prijsbeleid 2015/2016 (vastgesteld juni 2014), de kolom 

16/17 is nieuw en conform dit document. 

 

Rubriek 13/14 14/15 15/16 16/17 

Wettelijk collegegeld (wc) vt, en dt-tarief 1835 1906 1951 1.984 

Tuition fee Non-EER- bachelor vanaf2012) 

- Ouderejaars (instroom t/m sep2011) 

Vanaf 2015/16 vallen bemiddelkosten buiten 

het tarief. 

10.360 

9.360 

10.600 

9.580 

8.500 

Extra 

kosten7 

8.600 

+ extra 

kosten 

Tuition fee Non-EER – bachelor studenten 

van 2+2-partners (reeds afgesproken) 

Er is ook aparte tabel per partner  

Nieuwe contracten gaan uit van het reguliere 

instellingstarief 

6.500 6.650 6.800 6.950 

Handling fee (inbegrepen in N-EER tarief) 635 650 apart apart 

Tuition fee master vt (Alle nationaliteiten) 10670 10.920 13.350 13.500 

Tuition Fee EU/EEA, 2
e
 diploma (deels 

gelijktijdig) - bachelor 
1835 1906 1951 1.984 

Tuition Fee EU/EEA, 2e diploma (volgtijdelijk) 

– bachelor, voltijd 
7940. 8.120 8.500 8.600 

Tuition Fee EU/EEA, 2e diploma (volgtijdelijk) 

deeltijd - ba 
3970. 4.060 4.250 4.300 

Contractonderwijs/ ECTS-punt (EER) 156 160 163 165 

Master PPM deeltijd onderdelen 

PPP 

S&V 

Thesis 

 

6950 

2600 

2950 

 

6950 

2800 

2950 

 

6950
8
 

2950 

2950 

 

6950 

3250 

2950 

Ba IBMS instellingstarief (conform Stenden) 

 

7000 7400 7600 volgt 

De rood-gekleurde tarieven zijn een aanvulling/aanpassing ten opzichte van vorige versie. 

                                                      
7
 Voor eerste inschrijving komt er eenmalig bemiddeling huisvesting bij plus handling fee voor alle inschrijf- en 

visum-bemiddelingskosten. Bedrag wordt apart onderbouwd en gefactureerd. Dit kan van de locatie afhangen 

en de afspraken over huisvesting. 
8
 Door een misverstand zijn voor Master PPM de in 2013 afgesproken tarieven voor 2015-2016 anders aan 

cursisten gecommuniceerd. De hier aangegeven tarieven zijn via de website gepubliceerd.  


