Tariefregeling Keurmerk Opvang 2021
Artikel 1 Algemeen
Bedrijven die deelnemen aan het Keurmerk Opvang (KMO) zijn bijdragen voor de
beoordelingskosten verschuldigd.
Hierbij geldt dat:
• De bedrijfsgrootte bepaalt welke tarief van toepassing is;
• Beoordelingskosten voor de eerste beoordeling en bij verlenging van het keurmerk in
rekening worden gebracht. Het toegekende keurmerk is in principe 3 jaar geldig.
• De kosten per deelnemende locatie in rekening worden gebracht.
De tarieven worden na iedere bijstelling opnieuw gepubliceerd.
Tabel Tarieven 2020
Groot DOC
Aanvraag
Eerste beoordeling
Beoordeling voor verlenging
Hercontrole bij noodzaak tot verbetering
Keurmerkborden
Keurmerkstickers

Klein DOC
€206
€510
€716
€510
€12
€0

€155
€350
€505
€350
€12
€0

Artikel 2 Indelingscriteria groot/klein
(1) Groot Dierenopvangcentrum
• meer dan 1 diersoort en/of
• meer dan 3 medewerkers en/of
• meer dan 5 vrijwilligers en/of
• meer dan 200 intakes per jaar
• meer dan 20 honden of 30 katten of 30 konijnen of 30 knaagdieren tegelijk in opvang
(1) Klein Dierenopvangcentrum
Kleine DOC blijven in hun bedrijfsvoering onder de limieten zoals onder lid (1) genoemd.
Artikel 3 Toelichting
(1) Bedragen zijn exclusief BTW.
(2) Certificaten en keurmerkborden of stickers worden alleen na betaling van de facturen
verstrekt.
(3) Facturen worden door de certificerende instelling verzonden en afgehandeld.
(4) De dag van goedkeuring geldt als startdatum voor de geldigheidstermijn.
(5) Bij opzeggingen worden geen bedragen gerestitueerd.
(6) Bij het opnieuw aanmelden van een gestopte deelnemer wordt het bedrag voor de eerste
beoordeling in rekening gebracht.
(7) In alle gevallen waarin dit overzicht niet voorziet wordt zo nodig een tarief vastgesteld en aan
betreffende deelnemer gecommuniceerd alvorens werkzaamheden voor de beoordeling worden
uitgevoerd.
Artikel 4: Slotbepaling
(1) Dit reglement kan door de regelinghouder worden gewijzigd.
(2) Aanpassingen van dit reglement worden tijdig voor inwerkingtreden gepubliceerd.
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