
Tarieven 

Keuzemogelijkheden*  
 

incl. BTW excl. BTW 

Bronze: Lunchdating 1.5 uur  € 250.00 € 206.00 

Per half uur te verlengen** €  85.00 €  70.25 

Silver: Dinnerdating p/u      (minima 2 uur) € 200.00 =€ 400.00 € 165.30 = € 330.60 

Gold: Dinnerdating 5-uur    € 875.00 

(€ 175.00 p/u) 

€ 723.15 

(€ 144.65 p/u) 

Platinum: Dinnerdating 10-uur  €1500.00 

(€ 150.00 p/u) 

€1239.70 

(€  124.00 p/u) 

VIP: Dinnerdating 24-uur VIP  €3000.00 

(€ 125.00 p/u) 

€2479.35 

(€ 103.30 p/u) 

VIP Diamond: Dinnerdating 48-uur   €4800.00 

(€ 100.00 p/u) 

€3966.95 

(€  82.65 p/u) 

Reiskosten (buiten straal van 10 km)  €   1.75 per kilometer €   1.45 per kilometer 

 

Extra aanbod   

Personal coaching 

Kennismakingsgesprek (telefonisch)  

Intakegesprek 

€ 100.00           60 minuten 

Gratis               15 minuten  

€  45.00            25 minuten  

€   82,65 

€   00,00 

€   37,20 

Advies in interactie 

Kennismakingsgesprek (telefonisch)  

Intakegesprek 

€  75.00            45 minuten 

Gratis               15 minuten  

€  45.00            25 minuten  

€   62,00 

€   00,00 

€   37,20 

 

Bij dinnerdating is er een minimum afname van 2 uur aangezien u de tijd wilt nemen om elkaar 

te leren kennen. Daarna per uur te verlengen (**m.u.v. van het lunchpakket). Mocht het zo zijn 

dat na de afgenomen uren jullie wederzijds door willen gaan, geldt het tarief van de gekozen 

optie tot de volgende pakketprijs. Voorbeeld: Gold +1 uur = € 000.00 incl. BTW etc.  Hoe meer 

uur u afneemt, hoe gunstiger het is. *Alle bovenstaande bedragen zijn inclusief 21% BTW en 

reiskosten binnen Amsterdam. Exclusief diner en onkosten tijdens de afspraak en reiskosten 

buiten Amsterdam. Bij alles geldt: Vooraf te voldoen! 

 

Bij Personal coaching en Advies in interactie is er een vast tarief (zie tabel) Waar 

mogelijk kan een sessie per 15 minuten verlengd worden. Hier staat een vergoeding van 

€ 25.00 per kwartier tegenover. 

 

Vergoedingen: 
U kunt uw maaltijden en dergelijke declareren bij de belasting als zakelijk gerelateerd dineren. 

 

Voorwaarden 
Tijdens het maken van een afspraak hebben wij het volgende van u nodig: uw persoonlijke gegevens 

(kopie identiteitskaart, kopie credit/betaalkaart, NAW d.m.v. laatste bankafschrift) en het accepteren 

van de algemene voorwaarden. Op anonieme telefoonnummers geven wij geen gehoor. De consument 

staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Synergia Dinnerdate verstrekte 

gegevens.  Tot 24 uur voor de gereserveerde dag/avond kunt u kosteloos annuleren. Neemt u in dat 

geval tijdig contact met ons op en wij restitueren de kosten die in rekening gebracht zijn via het 

bankrekeningnummer waarvan uw betaling afkomstig is. Wilt u op kortere termijn annuleren? Dan 

houden wij 25% in van door u genomen uren/pakket. Dit ter compensatie van het mislopen van de 

afspraak. Het resterende bedrag wordt uiteraard teruggestort of bij het maken van een nieuwe afspraak 

verrekend. Zie meer bij Algemene voorwaarden  


