Sufficio online webapplicatie

Initiële
kosten
(éénmalig)

Abonnementsprijs per jaar op basis van aantal medewerkers
(Voor type-C bedrijven gelden altijd maatwerkprijzen)
0 – 49
vanaf:

50 – 149
vanaf:

150 – 249
vanaf:

> 250
vanaf:

Sufficio Milieu
Inrichten werkomgeving, opstellen
maatwerkregister, actualisatie en
inclusief compliance-audit

€ 850,00

€ 2.425,00

€ 3.305,00

€ 3.855,00

Sufficio Milieu
Idem, zonder compliance-audit

€ 850,00

€1.600,00

€ 2.205,00

€ 2.425,00

Sufficio MAR
Inrichten en implementeren register,
import bestand bedrijf zonder
inhoudelijke controle

€ 275,00

€ 275,00

€ 275,00

€ 275,00

€ 275,00

Sufficio MAR onderhoud
Import met inhoudelijke controle en/of
opstellen MAR en/of onderhouden MAR

maatwerk

maatwerk

maatwerk

maatwerk

maatwerk

Sufficio Arbo
Inrichten werkomgeving, opstellen
maatwerkregister, actualisatie en
inclusief compliance-audit
BRZO en ATEX: maatwerktoeslag

€ 850,00

€ 2.425,00

€ 3.305,00

€ 3.855,00

€ 850,00

€1.600,00

€ 2.205,00

€ 2.425,00

Sufficio RI&E
Opstellen en uitvoeren basis RI&E
(eenmalig)

n.v.t.

Binnen 24
uur offerte

Binnen 24
uur offerte

Binnen 24
uur offerte

maatwerk

Sufficio RI&E Onderhoud
Jaarlijks actueel houden en verwerking
resultaten

n.v.t.

Binnen 24
uur offerte

Binnen 24
uur offerte

Binnen 24
uur offerte

maatwerk

Sufficio Arbo
Idem, zonder compliance-audit

maatwerk

Sufficio Milieu / Sufficio Arbo
met compliance-audit
Sufficio Milieu / Sufficio Arbo
zonder compliance-audit

Inrichten werkomgeving - Je krijgt een bedrijfsaccount voor de module met jouw eigen bedrijfslogo.
Een documentnummer met gebruikersaccounts, zo nodig per vestiging.
Maatwerkregister Milieu - In het maatwerkregister Milieu resulteren het Activiteitenbesluit, algemene
milieu wet- en regelgeving met directe werking, voorschriften uit de vigerende
omgevingsvergunning (onderdeel milieu) of andere bindende (milieu)afspraken in relatie tot de
uitvoerende activiteiten, aanwezige voorzieningen en installaties tot een maatwerkregister Milieu.
Maatwerkregister Arbo – De Arbeidsomstandighedenwet en - besluit vormen samen met standaard
normen en regelingen en door jou beschreven processen en werkwijzen de basis voor het
maatwerkregister Arbo.

maatwerk

Combinatieprijzen

Toelichting op prijstabel

Vanaf-prijzen: Alle genoemde abonnementsprijzen, zijn vanaf-prijzen. Afhankelijk van de
bedrijfssituatie, kunnen deze afwijkend zijn van de in de tabel genoemde prijzen.
Maatwerkprijzen: De prijzen voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers zijn maatwerk. Maar
ook bij andere varianten is maatwerk noodzakelijk:
•
Milieu - Denk hierbij aan Type C, complexe, BRZO, IPPC/IED etc. bedrijven.
•
Arbo - Denk hierbij aan complexe situaties, BRZO en ATEX etc. bedrijven
•
RI&E - Altijd maatwerk van toepassing. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het opstellen en
uitvoeren van een basis RI&E en in een jaarlijks onderhoud door actualisatie met verwerking
van resultaten. De (geactualiseerde) RI&E is voorzien van validatierapport.
Actualisatie wet- en regelgeving: Het systeem wordt elke maand bijgewerkt - wanneer dit van
toepassing is – en geactualiseerd met updates. De volledigheid op wetgeving en actualisatie wordt
geborgd door procedures.
Compliance audit: Een jaarlijkse compliancecheck met controles, rondgang en beoordeling.
Compliance op hoofdlijnen waarbij alle milieu- en arboaspecten aan de orde komen binnen een
periode van 1 tot 3 jaar (niet alle eisen hoeven met dezelfde frequentie beoordeeld te worden). De
adviseur noteert per aspect of je compliant bent of niet en geeft hierop een toelichting en beschrijft
welke consequenties dit voor jouw bedrijf heeft, waarop je eventuele acties onderneemt.

0 – 49
vanaf:

50 – 149
vanaf:

150- 249
vanaf:

> 250

Verdiepingsvragen: Wij beoordelen of je compliant bent, bewaken de grenzen en toetsen of je de
regels goed toepast. Controle op extra verdiepingsvragen per aspect of controle op elk voorschrift
uit bijvoorbeeld richtlijnen, zoals die van PGS, vallen niet binnen de standaard compliance
werkzaamheden van het abonnement. Hiervoor geldt een meerprijs en deze worden (indien van
toepassing) jaarlijks meegenomen in de compliance-audits.

€ 4.245,00

€ 5.795,00

€ 6.725,00

maatwerk

Sufficio MAR: De eenmalige initiële kosten omvatten standaard een import van bestaande
gegevens zonder inhoudelijke controle. Aanvullende diensten voor beoordelen en/of onderhouden
is maatwerk. Sufficio MAR wordt alleen aangeboden in combinatie met Sufficio Milieu.

€ 2.760,00

€ 3.747,00

€ 4.216,00

maatwerk

Abonnementsprijs per jaar op basis van aantal medewerkers

Prijslijst 2021

Prijslijst Sufficio en de modules

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Prijspeil 2021.
Nieuwsgierig wat Sufficio en haar modules te bieden heeft? Vraag een demo aan en beoordeel zelf in hoeverre de oplossing
met Sufficio aansluit bij jouw verwachtingen en wensen. Kijk voor meer informatie op www.sufficio.nl of mail naar info@sufficio.nl

Sufficio is een product van BMD Advies: marktleider in online wettelijk aspectenregisters voor milieu
en arbo wet- en regelgeving. Wijzigingen prijslijst voorbehouden. Op al onze aanbiedingen en
overeenkomsten zijn - tenzij anders overeengekomen - de algemene voorwaarden van toepassing.
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