
Tabel 1

  

Cer%fied Pro Pro = uitmuntend en wordt als incen2ve zichtbaar in de communica2e

JAARCONTRIBUTIE excl BTW < 750 m2  €            1.295,00  

> 750 m2  €            1.795,00  

toela2ngsinspec2e + digitale rapportage met 
benchmark 

x eenmalig  € 500,00 

mystery call + digitale rapportage met benchmark,  
jaarlijks

x uitgevoerd door Mystery Review  €   95,00 

marke2ng monitor met persoonlijk adviesgesprek, 
jaarlijks

x uitgevoerd door venuemarke2ng.nl  € 225,00 

hercontrole + digitale rapportage met benchmark, 
1 x per 2 jaar

x bestaande uit een zelVeoordeling & audit door professional  € 500,00 

vermelding op yoinexcellentmee2ngplaces.nl + 
doorlink 

x vermelding met foto en contactgegevens + link naar eigen website  € 250,00 

vermelding op social media en in de nieuwsbrief 
na inspec2e

x LinkedIn en Facebook  € 150,00 

licen2e - muurschild x entree of recep2e  € 120,00 

licen2e - online toolkit met 
communica2ematerialen

x digitale toolkit met communica2ematerialen om deelname aan kwaliteitsmerk te kunnen communiceren

Deelname aan workshops en masterclasses 3 x pj 1 persoon Meerdere personen tegen gereduceerd tarief van €95,- ipv € 150,-  € 150,00 

Toegang tot branchegerelateerde dossiers en 
whitepapers

x Pro's hebben de mogelijkheid dossiers te schrijven en toe te voegen

Informa2epunt / advies inspecteurs 2 uur/jr Mogelijkheid om advies in te winnen bij het team Vergaderhamers  € 150,00 

Toegang NMA-uitreiking 1 persoon Meerdere personen tegen gereduceerd tarief van €50 ipv € 75,-  €   75,00 

Nieuwsupdates en aanbiedingen x Netwerkkansen of inkoopvoordelen delen wij dit met onze leden

EXTRA AANTREKKELIJK
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Bedrijfslidmaatschap CLC-VECTA voor leden van 
YOIN en Erkend Congresbureau met € 1040,- 
kor2ng

€ 635,- All-in lidmaatschap waarbij genoemde diensten en services niet apart gefactureerd worden, maar inclusief zijn. 
Het betreg een bedrijfslidmaatschap waardoor gebruikmaking van de services niet enkel is voorbehouden aan 
1 contactpersoon. Alle vertegenwoordigers van het bedrijf kunnen deelnemen aan bijeenkomsten of CLC-
VECTA rechtstreeks benaderen met vragen e.d. Voordelen in kader in digi mag?) 

Inkoop extra mystery call(s) met € 20,- kor2ng. € 79,- p. st Regelma2g een mystery call laten verzorgen geeg een goed beeld van de consequente mate van service en 
handelingen door je team en geeg handvalen voor complimenten of verbeteringen. De mystery call verloopt 
volgens de briefing en vragenlijst van YOIN. 

Kor2ng op deelname in het programma van de 
YOIN inspira2etour voor boekers

€ 350,- Kosten die te maken hebben met de ontvangst van de deelnemers aan de loca2etour zijn voor rekening van de 
loca2e zelf

Op zichzelf staande audit tbv inzicht in status en 
resultaat, zonder kwalifica2e of lidmaatschap

€ 650,-
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