
 
 

 

Overzicht tarieven enquêteurs per 1 januari 2020 
 
 

Onderdeel Tarief in € 

Verdiensten:  

Tariefgroep 1: nieuwe/niet-ervaren interviewers: uurtarief (*)  9,54 

Tariefgroep 2: ervaren interviewers (meer dan 500 uur): uurtarief (*) 9,96 

Tariefgroep 3: gecertificeerde interviewers (oud): uurtarief (*) 11,24 

Tariefgroep 4: gecertificeerde interviewers (nieuw met e-learning): uurtarief (*) 11,77 

(*) tarieven gelden voor personen van 21 jaar en ouder; op zondag geldt er een toeslag van 50%; op maandag 

t/m zaterdag vóór 8 uur en na 20 uur geldt er een toeslag van 25% 

 

Tariefgroep coderen en invoeren op kantoor: uurtarief (**) 7,92 

(**) tarieven gelden voor personen jonger dan 21 jaar  

  

Onkostenvergoedingen:  

Kilometervergoeding per verreden km met eigen auto inclusief reistijdvergoeding (***) 0,31 

(***) waarvan 19 cent onbelast en 12 cent belast  

Openbaar vervoersbewijzen worden vergoed tegen de werkelijk gemaakte kosten, mits kaartjes/tickets worden 

overlegd  

Werkelijk gemaakte kosten 

 

Woon-werk-reistijdvergoeding, bij een reistijd met eigen auto van meer dan 2 uur van huis naar de (eerste 

bezochte) locatie en van de (laatst bezochte) locatie naar huis, over het meerdere aantal uren dan die 2 uur: 

uurtarief 

 

 

4,00 

Woon-werk-reistijdvergoeding, bij 1 enkel extra mystery shopping bezoek. Alle reisuren worden vergoed (geen 

aftrek 2 uur woon-werk-verkeer): uurtarief 

 

4,00 

Woon-werk-reistijdvergoeding, bij een reistijd met openbaar vervoer of  meegereden met een collega interviewer 

van meer dan 1 uur van huis naar de (eerste bezochte) locatie en van de (laatst bezochte) locatie naar huis, over 

het meerdere aantal uren dan die 1 uur: uurtarief 

 

 

4,00 

Parkeerkosten worden vergoed tegen de werkelijk gemaakte kosten, mits kaartjes/tickets worden overlegd Werkelijk gemaakte kosten 

  

Verblijfskostenvergoeding voor lunch, koffie of thee: bij minder dan 6 uur werken op een dag:  

maximaal (****) – niet lunch gerelateerde aankopen worden niet vergoed  

 

5,00 

Verblijfskostenvergoeding voor lunch, koffie of thee: bij meer dan 6 uur werken op een dag:  

maximaal (****) – niet lunch gerelateerde aankopen worden niet vergoed 

 

8,00 

(****) standaard is een vergoeding ter grootte van de werkelijk kosten, mits kassabonnetjes worden 

overlegd en maximaal de hier genoemde bedragen  

 

Kopieerkosten voor vermenigvuldigen van vragenlijsten op ons verzoek, per z/w kopie 0,05 

  

Telefoonkostenvergoeding: gesprekstarief van vast naar vast (*****) 0,05 

Telefoonkostenvergoeding: gesprekstarief van vast naar mobiel (*****) 0,10 

Telefoonkostenvergoeding: gesprekstarief van mobiel naar vast (*****) 0,04 

Telefoonkostenvergoeding: gesprekstarief van mobiel naar mobiel (*****) 0,04 

Dataverkeer: bij online interviewen met gebruik van eigen smartphone of tablet, per Mb (*****) 0,04 

(*****) inclusief B.T.W. en gesprekstarief is per minuut  

Telefoonkostenvergoeding: voor een niet-geslaagd interview van vast naar vast  /  vast naar mobiel 0,05  /  0,10 

  

Alle overige kosten, uitsluitend gedaan in onze expliciete opdracht, worden vergoed tegen de werkelijk gemaakte 

kosten, mits kassabonnetjes/kaartjes/tickets worden overlegd 

Werkelijk gemaakte kosten 

  

Bonus aanmelden nieuwe interviewer, zodra nieuwe interviewer 15 uur voor ons kantoor heeft 

gewerkt en het werk is goedgekeurd  

 

50,00 

 


