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Voorbeeld offerte 
 
 
De offerte op de volgende pagina’s van de onderneming Ons Bedrijf”, die  cursussen en trainingen bij 
reintegratieburo’s verzorgen.  
 
Van belang is dat een offerte na het schriftelijke akkoord van een klant, juridisch geldig is als 
overeenkomst. Ga dus nooit akkoord met een mondelinge toezegging, maar vraag om een schriftelijke 
bevestiging! 
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Re-integratiebedrijf Jansen & Pietersen 
Tav: de heer A. Jansen 
Vlaardingerweg 156 
1234 AD Grotestad 
 
 
 
 
 
 
 
Arnhem, 6 januari 2019 
 
Offertenummer : 2019112 
Referentie : po/1234 
Betreft  : offerte cursus ondernemen  
 
 
 
 
 
Geachte heer Jansen, 
 
Bij deze de gevraagde offerte. We denken met dit voorstel een aanbod te doen dat goed aansluit op 
de opleidingsbehoefte, zoals onlangs besproken met u en uw collega. Indien deze offerte akkoord is 
ontvangen we graag een getekend exemplaar retour waarna we de planning definitief vastleggen.  
 
1. Inleiding. 
Op dit moment worden door uw organisatie een aantal cliënten begeleid die een eigen bedrijf willen 
beginnen. In het voortraject hebben zij een ondernemerstest gedaan waaruit blijkt dat ze de juiste 
kwaliteiten hebben om te ondernemen, ook in de door hen gekozen branches. 
In de volgende fase van begeleiding gaan ze een ondernemingsplan opstellen. U gebruikt daarbij ons 
Werkboek Ondernemingsplan. U heeft ons gevraagd een korte, intensieve cursus te verzorgen om uw 
cliënten beter toe te rusten bij het opstellen van het plan. We hebben afgesproken dat het een cursus 
wordt van vier dagdelen waarbinnen we kennisoverdracht verzorgen en er ingegaan kan worden op 
individuele vragen. 
Het resultaat zal zijn dat de deelnemers in staat zullen zijn in de periode van de cursus  een eerste 
concept van hun ondernemingsplan te maken. Aannemelijk is dat ze na de cursus nog een 
verdiepingsslag moeten maken met hun plan alvorens het in definitieve vorm klaar is voor bijvoorbeeld 
een financieringsaanvraag.  
 
2. Opzet programma op hoofdlijnen onderwerpen in dagdelen. 
 
De cursus beslaat vier dagdelen. Per dagdeel wordt een deel van de stof behandeld en is er tijd en 
ruimte voor individuele vragen. De deelnemers krijgen tevoren de opdracht om zich op bepaalde 
hoofdstukken voor te bereiden door deze te bestuderen en door te werken aan de opdrachten uit die 
hoofdstukken. 
Voorafgaand aan bijeenkomst 1: Stap 1 t/m 4 
Voor bijeenkomst 2:   Stap 5, 8 en 9 
Voor bijeenkomst 3:   Stap 6,7 
Voor bijeenkomst 4:   Stap 10 en concept ondernemingsplan gereed 
 
De deelnemers kunnen ook buiten de tijden van de cursus gebruik maken van de faciliteiten van het 
kantoor van Ons Bedrijf, koffie en thee zijn gratis. 
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3. De groepsgrootte 
 
U heeft 5 mensen opgegeven. Deze offerte geldt van minimaal 5 tot maximaal 10 deelnemers. 
 
4. Tijden en planning 
 
De bijeenkomsten duren van 09.30 uur tot 13.00 uur incl. pauze. De geplande data zijn: 
donderdag 14 maart, 28 maart en 11 april, dinsdag 23 april. 
 
5. Kosten 
 
De totaalprijs voor deze cursus is € 3.000,- exclusief 21% BTW. 
 
6. Materiaal 
 
Door ons wordt vooraf een reader verzorgd en deze wordt aan u toegezonden per mail. Daarnaast 
verstrekken we een Werkboek Ondernemingsplan, uitgave Ons Bedrijf. Dit laatste is een invulboek 
welke in de cursus zal worden gebruikt. 
 
7. Locatie 
 
Kantoor Ons Bedrijf, Business centrum De Oost, Havenstraat 12, Waterstad 
 
8. Overige afspraken 
 

a. De groep kan rekenen op een vaste docent, de heer Hengelo. 
b. Re-integratiebedrijf Jansen & Pietersen  zorgt voor de  aanmelding en registratie van de 

deelnemers en een kort profiel van opleiding en werkervaring. 
c. Deelnemers verbinden zich aan het volgen van de cursus, inclusief tussentijdse studie en 

voorbereiding. Mocht een deelnemer onverhoopt niet kunnen deelnemen dan is 
vervanging  door een andere deelnemer mogelijk na overleg. Dat is echter na de eerste 
bijeenkomst niet meer mogelijk. 

d. Gelijk bij aanvaarding van de opdracht wordt 50% van het offertetotaal in rekening 
gebracht. Bij de start van de cursus wordt het restant gefactureerd. 

e. Alle materiaal, methodieken en oefeningen zijn en blijven eigendom van Ons Bedrijf. 
f. Op deze offerte zijn de leveringvoorwaarden en het privacybeleid van Ons Bedrijf van 

toepassing, deze zijn bijgevoegd. Door ondertekening van deze offerte gaat u hiermee 
tevens akkoord. 

 
 

 
Met vriendelijke groet,    voor akkoord: 
 
 
 
Ons Bedrijf     Reintegratiebedrijf Jansen & Pietersen 
 
 
Waterstad, 6 januari 2019   Grotestad, …………… 
 
De heer P.Ondernemer    De heer A. Jansen 
Directeur     Directeur 
 


