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Vrijblijvend aanbod RI&E-toetsing 

Technische Groothandel 
 

Sociale partners in de Technische Groothandel hebben voor de ondernemingen in de Technische 
Groothandel de “Branche-RIE Technische Groothandel” beschikbaar gesteld. 
 
Voor de gebruikers van de Branche RIE is het mogelijk om tegen onderstaande tarieven hun RIE te 
laten toetsen door de aanbieder waarmee deze tarieven zijn afgesproken. Voorwaarden zijn dat uw 
onderneming verplicht onder de Technische Groothandel valt en gebruik maakt van de Branche-RIE 
Technische Groothandel.  

 
TARIEVEN  

Aantal werknemers < 25  25 t/m 75  > 75  

Toetsing van de RIE zonder 
bedrijfsbezoek € 150 n.v.t. n.v.t. 

Toetsing van de RIE met bedrijfsbezoek 
van één locatie € 550 € 550 Vanaf € 1.000 

Uitvoering van de RIE met 
bedrijfsbezoek van één locatie € 1.000 € 1.500 Op aanvraag 

Bezoek van een extra locatie Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag 

Hertoets (schriftelijk) € 150 € 150 € 150 

Tarieven zijn voor het jaar 2018 en zijn all-in doch exclusief btw, er worden geen aanvullende kosten in verband 
met reis-, verblijfs-, administratie-, kantoor- of andere kosten aan de klant in rekening gebracht. 
 
AANBIEDER 
De toetsing wordt uitgevoerd door Crutzen Consultancy Arbo- en Kwaliteitsmanagement. 
Let op: men is geheel vrij in de keuze van een aanbieder met betrekking tot de toetsing. 
Bovengenoemde aanbieder is slechts een voorstel vanuit sociale partners en zeker geen verplichting. 
 
HOE VRAAGT U DE TOETSING AAN?  
Als u uw RIE wilt laten toetsen kunt u hiertoe (uitsluitend) per e-mail een verzoek indien bij de 
Arbohelpdesk van de Technische Groothandel. De Arbohelpdesk zorgt er voor dat de uitvoerder van 
de toetsing contact met u opneemt. U kunt niet rechtstreeks met de uitvoerende partij contact 
opnemen. De uitvoerder biedt u vervolgens een offerte aan betreffende de gevraagde dienstverlening 
waarin de (niet-onderhandelbare) bovengenoemde prijs staat vermeld.  
 
MEER INFORMATIE 
Arbohelpdesk Technische Groothandel 
E-mail: arbohelpdesk@technischegroothandel.org 
Website: www.arbotechnischegroothandel.nl 
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