UITLEENFORMULES TARIEVEN
sASSkia & midASS - het inleefparcours rond autisme en zintuiglijke prikkelverwerking

UITLEENFORMULES EN TARIEVEN sASSkia & midASS
Autismeplus werkt met uitleenformules op maat.
De uitlener kan er voor kiezen sASSkia & midASS een of meerdere dagen uit te lenen.
Bij het uitlenen van sASSkia & midASS hanteert Autismeplus een vast tarief en een tarief op maat.
Vast tarief: 275 euro voor een dag en/of avond
150 euro voor iedere daaropvolgende dag en/of avond
Tarief op maat
Het verlaagd tarief is van toepassing voor organisaties die geen budget voor vorming, subsidies of
werkingstoelagen ontvangen. Het uitleenbedrag wordt na overleg met de organisatie bepaald.
Voor grote evenementen (symposia, beurzen, inspiratiedagen, …) worden andere tarieven gehanteerd.
Het uitleenbedrag 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.
Het inleefparcours kan gedurende het hele jaar uitgeleend worden.
Opties
 Vervoer pakket
- Vervoer door de uitlener: geen extra onkosten
- 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 - enkel in combinatie met vervoer door Autismeplus
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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 5 euro per bezoeker
te vragen.

Als je nog vragen hebt, horen we ze graag.

Vriendelijke groeten
Reinhilde Vanderlinden
coördinator Autismeplus

+32 (0)470 05 18 27

info@autismeplus.be

www.autismeplus.be
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