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Introductie
Wij werken met verschillende soorten pakketten en diensten. Hierdoor kunt u precies
bepalen wat voor uw situatie nodig is en betaalt u niet voor diensten die u niet gebruikt. U
kunt zelf de pakketten samenstellen.
De basis vormt altijd de “Online verkiezingstool”. Dit is de website waarop het stemmen
plaatsvindt. Deze website is professioneel vormgegeven, veilig en zeer gebruiksvriendelijk.
Stemgerechtigden ontvangen een persoonlijke e-mail met directe link naar het digitaal
stembiljet waar ze in een persoonlijke, beveiligde omgeving kunnen stemmen. Desgewenst
kan de Online verkiezingstool worden uitgebreid met aanvullende pakketten.
Standaard inbegrepen:
-

Mogelijkheid om stemgerechtigden per brief uit te nodigen
Blanco stem optie
Zowel voor personen- als lijstenstelsels
Meerdere talen
Machtigingen

Hieronder vindt u alle staffelprijzen die bij de verschillende pakketten horen. De prijzen zijn
exclusief BTW weergegeven.
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Pakketten voorafgaand aan de verkiezing
De kiesregistercheck
Met de kiesregistercheck kunnen alle betrokkenen de gegevens, zoals bekend bij de
verkiezingscommissie (denk aan kiesgroep, afdeling, kiesrecht (actief/passief)) op een
persoonlijke, beveiligde pagina controleren. Voorgestelde wijzigingen worden aan de
verkiezingscommissie gecommuniceerd ter beoordeling.

De wervingstool
De wervingstool bestaat uit drie stappen met als doel het vinden van de juiste kandidaten
voor de medezeggenschap. Met behulp van een testje, het opgeven van de
kandidaatstellingskeuze en het nomineren van collega’s worden de medewerkers al in een
vroeg stadium betrokken bij de verkiezing en worden eventuele drempels weggenomen.

Kandidaatstelling formaliseren
De kandidaatstelling wordt via een digitaal kandidaatstellingsformulier geformaliseerd in een
beveiligde, persoonlijke omgeving. Deze kan naar eigen wens worden vormgegeven. De
verkiezingscommissie heeft inzicht en controle over de kandidaatstellingen via het online
dashboard.

Aantal
Kiesregistercheck
stemgerechtigden

Wervingstool

Kandidaatstelling
formaliseren

Tot 50
Tot 100
Tot 250
Tot 500
Tot 750
Tot 1.000
Tot 1.500
Tot 2.500
Tot 5.000
Vanaf 5.000

€ 150,€ 170,50
€ 195,€ 225,€ 255,€ 285,€ 345,€ 410,€ 495,maatwerk

€ 140,€ 160,€ 185,€ 215,€ 245,€ 275,€ 320,€ 385,€ 470,maatwerk

€ 95,€ 110,€ 130,€ 155,€ 180,€ 205,€ 245,€ 305,€ 385,maatwerk

De info/campagnesite – Informeren en werven van kandidaten
Medewerkers informeren over de verkiezing of over de medezeggenschap in het algemeen?
Door middel van de info/campagnesite is deze informatie terug te vinden op één plek.

Aantal stemgerechtigden

Info/campagnesite

Campagnesite kandidaatstellingsfase
Campagnesite gedurende
kandidaatstellingsfase en digitale verkiezing

€ 350,€ 395,-
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Pakketten tijdens en na de verkiezing
Online verkiezingstool
U gaat, met behulp van een uitgebreide handleiding, zelf aan de slag met onze
verkiezingssoftware om de verkiezing te organiseren.

Aantal stemgerechtigden

Online verkiezingstool

Tot 50
Tot 100
Tot 250
Tot 500
Tot 750
Tot 1.000
Tot 1.500
Tot 2.500
Tot 5.000
Vanaf 5.000

€ 125,€ 145,€ 221,25
€ 295,€ 295,€ 295,€ 315,€ 335,€ 375,maatwerk

Het waarborgpakket
Met het waarborgpakket verzorgen wij de volledige verkiezing voor u en nemen wij u het
werk en de zorgen uit handen.

Aantal stemgerechtigden

Waarborgpakket (inclusief 3 kiesgroepen)

Tot 50
Tot 100
Tot 250
Tot 500
Tot 750
Tot 1.000
Tot 1.500
Tot 2.500
Tot 5.000
Vanaf 5.000

€ 200,€ 250,€ 300,€ 350,€ 437,50
€ 500,€ 562,50
€ 625,€ 750,maatwerk

Extra digitale stembiljetten (staffel)*
1e
2e
3e
6e

extra
extra
t/m 5 extra
en meer

€ 40,€ 30,€ 20,€ 10,-

*Worden alleen berekend bij meer dan 3 kiesgroepen/oc’s
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Toegang campagnepakket
Indien u het waarborgpakket afneemt, ontvangt u gratis toegang tot ons
campagnemateriaal. Het gaat om artwork voor de volgende materialen: Flyers, posters en
stickers voor de kandidaatstellingsfase, campagnefase en voor de verkiezingsfase. De
bestanden kunnen worden gedownload en aan de eigen wensen worden aangepast.
Wanneer u hulp nodig heeft bij het opmaken van de bestanden of wanneer u het drukken
van de bestanden graag uit handen wil geven, rekenen wij hiervoor projectkosten.

Het bounce en testpakket
Een extra check met behulp van een aankondigings-e-mail.

Aantal stemgerechtigden

Bounce en testpakket

Tot 50
Tot 100
Tot 250
Tot 500
Tot 750
Tot 1.000
Tot 1.500
Tot 2.500
Tot 5.000
Vanaf 5.000

€ 50,€ 75,€ 100,€ 125,€ 150,€ 150,€ 150,€ 150,€ 175,maatwerk

Vooraf kandidaten bekijken*
De stemgerechtigden hebben de mogelijkheid om voorafgaand aan de verkiezing de
kandidaten te bekijken.
* Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met het bounce en testpakket.

Aantal stemgerechtigden

Vooraf kandidaten bekijken

Tot 50
Tot 100
Tot 250
Tot 500
Tot 750
Tot 1.000
Tot 1.500
Tot 2.500
Tot 5.000
Vanaf 5.000

€ 35,€ 50,€ 75,€ 75,€ 75,€ 75,€ 75,€ 75,€ 75,maatwerk
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De stemwijzer
Met behulp van actuele stellingen en de mening van de kandidaten worden kiezers geholpen
bij het bepalen van hun stemkeuze.

Aantal stemgerechtigden

Waarborgpakket

Tot 50
Tot 100
Tot 250
Tot 500
Tot 750
Tot 1.000
Tot 1.500
Tot 2.500
Tot 5.000
Vanaf 5.000

€ 195,€ 200,€ 215,€ 235,€ 235,€ 235,€ 285,€ 335,€ 375,maatwerk

Bekendmaking uitslag
Met behulp van de bekendmaking uitslag is iedereen op de hoogte van de uitkomst en het
opkomstpercentage.

Aantal stemgerechtigden

Bekendmaking uitslag

Tot 50
Tot 100
Tot 250
Tot 500
Tot 750
Tot 1.000
Tot 1.500
Tot 2.500
Tot 5.000
Vanaf 5.000

€ 50,€ 75,€ 100,€ 125,€ 150,€ 150,€ 150,€ 150,€ 175,maatwerk

De info/campagnesite – Informeren en oproepen om te stemmen
Medewerkers informeren over de verkiezing of over de medezeggenschap in het algemeen?
Door middel van de info/campagnesite is deze informatie terug te vinden op één plek.

Aantal stemgerechtigden

Info/campagnesite

Campagnesite fase digitale verkiezing
Campagnesite gedurende
kandidaatstellingsfase en digitale verkiezing

€ 350,€ 395,-
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