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Informatie, tarieven, modaliteiten en factuurvoorwaarden  

Vormingsaanbod Zintuiglijke prikkelverwerking 

 

Informatie en tarieven  

 

EXPLORATIE VAN SENSORISCHE  

PRIKKELVERWERKING 

 

FOCUS OP SENSORISCHE 

PRIKKELVERWERKING 
FOCUS OP SENSORISCHE 

PRIKKELVERWERKING 

EN RUIME AANDACHT VOOR ASS 

Twee uur Halve dag (drie à vier uur) Volledige dag (zeven uur) 

1. Inleefparcours sASSkia & 
midASS - onderdeel 
sensorische 
prikkelverwerking 
 

2. Introductie in 

sensorische 

prikkelverwerking 

1. Inleefparcours sASSkia & 
midASS - onderdeel 
sensorische 
prikkelverwerking 

 
2. Workshop sensorische 

prikkelverwerking 

1. Bezoek aan sASSkia & 
midASS het 
inleefparcours rond 
zintuiglijke 
prikkelverwerking en 
autisme 
 

2. Workshop ASS 
 

3. Workshop sensorische 
prikkelverwerking 

375 euro 525 euro 975 euro 

 

Modaliteiten  

Algemeen  

1. Autismeplus maakt bij aanvraag een offerte die een maand geldig is.  
2. Bij reservatie ontvangt de aanvrager een bevestigingsmail.  
3. De factuur volgt binnen twee weken na de vorming.  
4. Annuleringen moeten steeds schriftelijk of via mail gemeld worden aan Autismeplus.  
5. Bij annulering van minder dan een maand voor de vorming wordt 75 euro annuleringskosten 
aangerekend. Bij annulering van minder dan een week voor de vorming is de aanvrager 25% van het 
bedrag aan Autismeplus verschuldigd. In geval van overmacht wordt in overleg een vervangdag 
vastgelegd. 

Voor de vormingspakketten  

1. De prijzen van de vormingspakketten zijn geldig voor 25 deelnemers.  

Voor grotere groepen kan in overleg met de aanvrager een aangepaste offerte opgesteld worden. 

2. De prijzen zijn inclusief hand-outs voor 25 deelnemers.  

3. De prijzen zijn exclusief kilometervergoeding (0,41 euro/km). 
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4. De uitlener zorgt voor de nodige accommodatie voor het opstellen van (een gedeelte van) het 

inleefparcours. Autismeplus geeft ruim op voorhand hiervoor de nodige informatie. 

5. De uitlener ontvangt een overzichtslijst van alle literatuur en tevens van de websites van de 

materialen zintuiglijke prikkelverwerking die op het inleefparcours sASSkia & midASS te vinden zijn.  

6. Indien gewenst, ontvangt de uitlener een werkbaar document van de Checklist Zintuiglijk Profiel van 

Olga Bogdashina uit het boek ‘Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met Autisme en 

Aspergersyndroom’ of de Nederlandse versie SPRC van Kentalis SensPRC-Kentalis 2011 van 

R.Verpoorten-M. Versteegen-P.hagen uit het boek ‘Autisme en zintuiglijke problemen’ van Ina van 

Berckelaer-Onnes, Steven Degrieck en Miriam Hufen. Autismeplus stelt uitdrukkelijk de voorwaarde de 

betreffende boeken aan te kopen.  

7. Autismeplus bezorgt de uitlener kosteloos een modelflyer die als blikvanger vooraf of als wegwijzer op 

het inleefparcours kan gebruikt worden.  

 

Factuurvoorwaarden  

Art.1 Deze verkoopvoorwaarden worden geacht gekend en aanvaard te zijn bij het al dan niet expliciet 

geven van de opdrachten op de factuur gespecifieerd.  

Art.2 De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.  

Art. 3 Niet-betaalde facturen binnen de dertig (30) dagen brengen van rechtswege en zonder aanmaning 

een maandelijkse intrest op vanaf 1 % (één procent) vanaf de tiende dag na factuurdatum tot de dag van 

betaling.  

Tevens behouden wij ons dan het recht voor om het factuurbedrag of saldo, zonder dat daarvoor enige 

ingebrekestelling voor nodig is, te verhogen met 10% (10 procent) ten titel van een forfaitaire en 

overeengekomen schadevergoeding en dit met een minimum van 25 euro (vijfentwintig euro). 

Art. 4 Om geldig te zijn dienen klachten zowel van technische als inhoudelijke aard ons toe te komen 

binnen de 14 (veertien) dagen na factuurdatum.   

Art. 5 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van 

het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  

Als je nog vragen hebt, horen we ze graag. 

 

Heb je ook interesse in onze andere vormingen, neem kijk dan even op www.autismeplus.be. 

Vriendelijke groeten   

Reinhilde Vanderlinden  

coördinator Autismeplus      

+32 (0)476 88 67 39                         info@autismeplus.be                                    www.autismeplus.be 


