TARIEVEN EN UITLEENMODALITEITEN vanaf 1 november 2017
sASSkia & midASS - het inleefparcours rond autisme en zintuiglijke prikkelverwerking

Tarieven
De uitlener kan sASSkia & midASS een of meerdere dagen uitlenen.
Bij het uitlenen van sASSkia & midASS hanteert Autismeplus volgend tarief:
325 euro voor een dag
160 euro voor iedere daaropvolgende dag
Het bedrag omvat het uitlenen van alle materialen, een veertigtal boeken en 9 dvd’s.
Modelformulieren zoals een uitnodiging voor een bezoek aan sASSkia & midASS en een flyer die
eveneens kan gebruikt worden als wegwijzer op het inleefparcours zijn gratis ter beschikking.
De uitlener ontvangt naast mondelinge informatie een draaiboek en technische fiche voor het
opstellen en wegbergen van het inleefparcours.
Visite
De uitlener kan het parcours ook openstellen voor externen en hiervoor een toegangsprijs
vragen. De uitlener verbindt er zich toe een toegangsprijs van maximum 7 euro per bezoeker te
vragen. Autismeplus houdt er aan dat het inleefparcours sASSkia & midASS voor een
democratische prijs toegankelijk is.
Vervoer pakket
- Vervoer door de uitlener: geen extra onkosten. Vier afhaalpunten in Vlaanderen.
- Vervoer door Autismeplus: vervoerskosten worden in rekening gebracht, offerte
op aanvraag
- Vervoer door koeriersbedrijf: op kosten van de uitlener
Opstellen / wegbergen van het pakket
- Door de uitlener aan de hand van bijgevoegde technische fiche en draaiboek:
geen extra onkosten. De uitlener krijgt eveneens een mondelinge toelichting
betreffende het opstellen en wegbergen van het parcours.
- Door Autismeplus: 150 euro
Het inleefparcours kan gedurende het hele jaar uitgeleend worden.

Modaliteiten bij het uitlenen van sASSkia & midASS
1. De uitlener zorgt aan de hand van de technische fiche voor de nodige infrastructuur.
2. De modelflyer en modeluitnodiging alsook een praktische toelichting over het parcours zijn in
de kostprijs inbegrepen.
3. De uitlener ontvangt een overzichtslijst van alle literatuur, websites van materialen
sensorische prikkelverwerking en uitgebreide informatie van de dvd’s die op het parcours
getoond worden. Indien gewenst, ontvangt de uitlener ook de Checklist Zintuiglijk Profiel van
Olga Bogdashina in een werkbaar instrument gegoten, met de uitdrukkelijke vraag het
betreffende boek aan te kopen bij een boekhandelaar.
4. De uitlener brengt Autismeplus op de hoogte van eventuele schade aan het materiaal en
vergoedt de schade volgens de aankoopprijs van het materiaal.
5. Autismeplus maakt bij aanvraag een offerte die een maand geldig is.
6. Bij reservatie ontvangt de aanvrager een bevestigingsmail.
7. De factuur wordt binnen de twee weken na ontvangst betaald.
8. Annuleringen moeten steeds schriftelijk of per mail gemeld worden aan Autismeplus.
9. Bij annuleringen van minder dan een maand voor de vorming wordt 175 euro annuleringskost
aangerekend. Bij annulering van minder dan een week voor de vorming is de aanvrager 50% van
het bedrag aan Autismeplus verschuldigd. In geval van overmacht wordt in overleg een
vervangmoment vastgelegd.

Als u nog vragen heeft, horen we ze graag.

Heeft u ook interesse in onze andere vormingen, neem dan een kijkje op www.autismeplus.be.

Vriendelijke groeten
Reinhilde Vanderlinden
coördinator Autismeplus
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