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Tarieven WFTNIVO m.i.v. 25 maart 2020

Examens
WFT reguliere (initiële) examens    144,75 4

WFT Bijzonder Examen    160,00 4

PE-examens    135,00 5

Studiemateriaal - PE periode 1 april 2019 tot 1 april 2022
Initieel
 - E-learning           139,00 
 - Oefenexamens (3 stuks)             82,00 
 - Studieboek             49,00 
 - Online examentraining (video)             49,00 
 - 100% online (o.a. met e-learning + oefenexamen + examentraining 
video)

          249,00 
PE
 - E-learning             69,00 
 - Oefenexamens (3 stuks)             49,00 
 - Studieboek             39,00 
 - 100% online (o.a. met e-learning + oefenexamen + examentraining 
video)

          129,00 

EVC-traject
Alleen initiële modules, vanaf           993,60 
PE-modules Wft-Basis, Wft-Consumptief Krediet en Wft-Zorg, vanaf           721,00 
PE-modules, Wft-Inkomen Wft-Schade Particulier en Wft-Vermogen, vanaf           769,40 
PE-modules Wft-Hypothecair Krediet, Wft-Pensioen en Wft-Schade 
Zakelijk, vanaf

          793,60 

Herkansing Criterium Gericht Interview (assessmentgesprek)           532,53 
Begeleiding per daadwerkelijk ingezet uur (excl. reiskosten)           124,95 
Heractivering leeromgeving/examenomgeving (6 maanden verlengen)             45,00 
Griffierecht Bezwaar           215,99 
Griffierecht Beroep           431,97 

WFT In-company examens - tarieven excl. btw 6, 7

Inspectie locatie en verzorgen accreditatie bij CDFD (eenmalig)           225,00 

PE-examen
Eén examensessie tot 20 kandidaten 8           845,00 

Korting, indien aanvraag tijdig en correct is verzonden aan WFTNIVO             45,00 
Per kandidaat extra tot 30 kandidaten             20,00 
Tweede aansluitende examensessie           200,00 
Legeskosten DUO per kandidaat             60,00 
Legeskosten DUO Bijzonder Examen per kandidaat             80,00 

Initieel Wft-examen
Eén examensessie tot 20 kandidaten 8        1.045,00 

Korting, indien aanvraag tijdig en correct is verzonden aan WFTNIVO             45,00 
Per kandidaat extra tot 30 kandidaten             30,00 
Tweede aansluitende examensessie           250,00 
Legeskosten DUO per kandidaat             60,00 

Overige
Inzien eigen werk - via DUO (wft@duo.nl)  Gratis 
Verklaring certificaat of diploma (per aanvraag)             42,35 
Ontdubbelen account             42,35 
Achteraf gebruik maken van couponcode             15,25 
Wijzigen factuuradres             30,25 

Meer informatie over de tarieven voor de EVC-trajecten vindt u in de bijlage bij deze tarievenlijst.

Flextoets 1 Overig

EUR 3EUR 3
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Algemene opmerkingen:
[1] De kandidaat bepaalt zelf plaats en tijd van de toets.

[2] WFTNIVO bepaalt plaats en tijd van de toets.

[5] Wanneer u een WFT PE voorleesexamen wilt,  betaalt u €90 exclusief btw bovenop de examenprijs.

Opmerkingen incompany examenafname:

Rekenvoorbeeld 1:  16 kandidaten  - 
PE EUR 1.872 (EUR 800 + 16 x EUR 67) 
Initieel EUR 2,072 (EUR 1000 + 16 x EUR 67)

Rekenvoorbeeld 2:  23 kandidaten (één sessie) : 
PE EUR 2,401  (EUR 800 + 3 x EUR 20 + 23 x EUR 67) 
Initieel EUR 2.631  (EUR 1000 + 3 x EUR 30 + 23 x EUR 67)

Rekenvoorbeeld 3:  35 kandidaten (twee sessies): 
PE EUR 3,345  (EUR 800 + 35 x EUR 67 + EUR 200) 
Initieel EUR 3,595 (EUR 1000 + 35 x EUR 67 + EUR 250)

[8] Instaptarief wat minimaal in rekening wordt gebracht en waarbij de opdrachtgever zorgt voor een locatie. 
WFTNIVO zal vooraf de examenlocatie bezichtigen en controleren of deze voldoet aan de eisen die door het 
CDFD zijn opgesteld. Het accreditatietraject bij CDFD duurt 5 tot 6 weken.

[7] Bij incompany examens (bij btw-vrijgestelde opleiders) kunnen de WFTNIVO-examens vrij van btw worden 
aangeboden, indien de betreffende opleider haar cursus aantoonbaar btw-vrij heeft gefactureerd aan haar 
kandidaten (o.a. via bewijs van inschrijving CRKBO) 

Maatwerk is mogeljk. Neem voor een offerte op maat contact op met WFTNIVO via 030 602 3075 en vraag 
naar Femke Scheer.

[6] Maatwerk. Voor afname van een schriftelijk examen bij een bedrijf/opleider geldt een minimum bedrag.  
Hoe groter de groep, hoe voordeliger per kandidaat.
In de prijs zijn twee toezichthouders en het toegestane materiaal inbegrepen; headset, wettenbundel, 
kladpapier, pen en indien het is toegestaan een fiscaal memo.
Er vindt geen restitutie plaats indien het aantal deelnemende kandidaten achteraf lager is dan vooraf is 
aangegeven en gefactureerd.

[4] Wanneer u een WFT initieel- of Bijzonder voorleesexamen wilt, betaalt u €135 exclusief btw bovenop de 
examenprijs.

[3]  Examens worden altijd vrij van BTW gefactureerd indien uw opleider staat ingeschreven in het CRKBO 
register. U ontvangt niet automatisch een factuur waarop de btw vermeld staat. Indien u een btw-factuur (indien 
van toepassing) wenst, dan wel een factuur op naam van de werkgever, dan dient u dat pro-actief aan te geven 
tijdens de boeking/reservering van het examen.
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