
 

Contactgegevens certificerende instellingen NRTO-keurmerk 

Hieronder treft u de mogelijke certificerende instelling(en) aan waarmee de NRTO afspraken heeft gemaakt. U kunt contact 

opnemen via de contactgegevens voor het inplannen van een audit bij u op locatie. U kunt de certificerende instellingen zelf 

benaderen voor eventuele vragen over werkwijze en prijzen. 

 

Naast deze kosten geldt voor alle leden: 

 leden in contributiecategorie 1 betalen jaarlijks 50 euro aan administratie- en registratiekosten aan de NRTO. 

 leden in de andere contributiecategorieën betalen jaarlijks 350 euro aan administratie- en registratiekosten aan de NRTO. 
 



Audit inplannen    
Certificerende instelling   Soort audit Prijs audit Contact-gegevens 

Kiwa Nederland  
 

 Volledige NRTO audit 
 
 
____________________________________ 
 
Gecombineerde Blik op Werk/NRTO audit 

€ 1011,75 inclusief reis- en tijdkosten, exclusief btw 
en exclusief SRA kosten van € 175,- per auditdag.  
Voor 6 uur audit is dit € 131,25. 
____________________________________ 
 
€ 252,95 plus de kosten voor de audit Blik op Werk 
(die u normaliter al maakt). Inclusief reis- en 
tijdkosten, exclusief btw 
 

saleshenc@kiwa.nl 
Telefoon: 088 – 099 84 900 
- keuzemenu sales 
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/nrto/ 
 
 

CPION   Volledige NRTO audit 
 
 
______________________________________ 
 
Gecombineerde CRKBO/NRTO audit 
 
 
____________________________________ 
 
Losse aanvullende NRTO audit bij CRKBO 

€ 1.135 /€ 950,- inclusief reis- en tijdkosten, exclusief 
btw. Toelichting: een korting van 185 euro wanneer de 
audit in één keer kan worden afgerond 
____________________________________ 
 
€ 200,- bij her-audit CRKBO 

€ 220,- euro bij initiële audit CRKBO exclusief kosten 
voor audit CRKBO 
____________________________________ 
 
€ 610,-  exclusief BTW en inclusief reiskosten 
 
 

info@crkbo.nl 
Telefoon: 010 – 899 7430 
www.cpion.nl 
 
 
 
 

CIIO   Volledige NRTO audit € 950,- inclusief reis- en tijdkosten, exclusief btw Dhr. Gerrit C. Corbijn van Willenswaard 
info@ciio.nl 
088-444 6333 
www.ciio.nl 
 

mailto:saleshenc@kiwa.nl
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/nrto/
mailto:info@crkbo.nl
http://www.cpion.nl/
mailto:info@ciio.nl
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Hobeón   Gecombineerde EVC/NRTO audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
  
Losse aanvullende NRTO audit bij EVC 
  
Toelichting: dit betreft de audit voor leden die 
de EVC-audit via een andere certificerende 
instelling (willen) behalen. Het NRTO-deel zal 
via Hobéon geaudit worden. 
 
 

€ 225,- plus de kosten voor de audit EVC 
(die u normaliter al maakt). inclusief reis- en 
verblijfskosten, exclusief btw 
Toelichting: voor klanten die Hobéon al als 
Beoordelende Organisatie hebben voor EVC 
 
 
of 
 
€ 495,- plus de kosten voor de audit EVC (die u 
normaliter al maakt). inclusief reis- en verblijfskosten, 
exclusief btw 
Toelichting: voor klanten die een andere Beoordelende 
Organisatie zoals Testudo hebben voor EVC 
____________________________________ 
 
€ 495,- inclusief reis- en verblijfskosten, exclusief btw. 
Betreft enkel het NRTO-deel 

Bas Reijken 
Telefoon: 070 3066800 
E-mail: b.reijken@Hobeon.nl 
 

mailto:b.reijken@Hobeon.nl

