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Fair Leadership in Personal Development (FLiPD) by PaardenInzicht 

 

FLiPD helpt individuele personen en groepen nieuwe manieren ontdekken om uitdagingen en 

kansen in het leven te ontdekken en het hoofd te bieden door het ontwikkelen van fair 

leiderschap en daarbij benodigde vaardigheden als het effectief oplossen van problemen, het 

nemen van besluiten, kritisch en creatief denken en communicatie. 

      

TARIEVEN & BOEKINGSMOGELIJKHEDEN NEDERLAND 

 Prijzen exclusief BTW 

 Individueel en teams/groepen 3 
tm 5 deelnemers 

 Locaties door heel Nederland 
 

 Meer dan 5 deelnemers neem contact op voor een totaal offerte 

 Voor tarieven buiten Nederland neem contact op, mail naar 
contact@fairleadership.com of bel +31(06)22360999 

 ENGLISH – no problem – please let us know that you need the info in English, mail 
to contact@fairleadership.com or call +31(06)22360999 
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Fase 1 

Fair Leadership in 
Personal 
Development   
Fase 2  
 

Fair Leadership in 
Personal 
Development   
Full Program  
Fase 1 en 2 

Fair Leadership in 
Personal 
Development   
Fase 1  

Fair Leadership in 
Personal 
Development   
Fase 2 

Fair Leadership in 
Personal 
Development   
Full Program 
Fase 1 en 2 

1 deelnemer 1 deelnemer  1 deelnemer Team of groep van 3 
tm 5 deelnemers 

Team of groep van 3 
tm 5 deelnemers 

Team of groep van 3 
tm 5 deelnemers 

Fase 1  
bestaat uit 3 
bouwstenen.  
Elke bouwsteen 
bestaat uit 1 
dagdeel en is 
inclusief intake, 
begeleiding en 
huiswerk-
opdracht. 

Fase 2  
bestaat uit 5 
componenten.  
Elk component 
bestaat uit 1 
dagdeel en is 
inclusief intake, 
begeleiding en 
huiswerk-
opdracht. 

Zie fase 1 en 
fase 2. 

Zie: Fair 
Leadership in 
Personal 
Development  
Fase 1.  
 

Zie: Fair 
Leadership in 
Personal 
Development   
Fase 2  
 

Zie: Fair Leadership 
in Personal 
Development  
Full program  
Fase 1 en 2 
 
 

Bouwstenen zijn 
los te boeken à 
Euro 947,00 per 
dagdeel per 
persoon* 

Componenten 
zijn los te 
boeken à Euro 
947,00 per 
dagdeel per 
persoon* 

n.v.t. Bouwstenen zijn 
los te boeken à 
Euro 2.497,00 per 
dagdeel voor 3 
t/m 5 
deelnemers* 

Componenten zijn 
los te boeken à 
Euro 2.497,00 per 
dagdeel voor 3 
t/m 5 
deelnemers* 

n.v.t. 

Fase 1 compleet  
3 bouwstenen 
 
 
1 deelnemer 
Euro 2.500,00 
per persoon** 

Fase 2 compleet  
5 componenten 
 
 
1 deelnemer 
Euro 4.300,00 
per persoon** 

Full Program 
Zie fase 1 en 2 
compleet 
 
1 deelnemer  
Euro 6.500,00 
per persoon ***  

Fase 1 compleet  
3 bouwstenen 
 
 
3 tm 5 deelnemers 
Euro 7.149,00 per 
team/ groep** 

Fase 2 compleet  
5 componenten 
 
 
3 tm 5 deelnemers 
Euro 11.249,00 
per team/ groep** 

Full Program  
Zie fase 1 en 2 
compleet 
 
3 tm 5 deelnemers 
Euro 16.349,00 per 
team/ groep*** 
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*Voorwaarden:  
 
- Fair Leaderschip in Personal Development  – bouwstenen en componenten kunnen alleen in opvolging van de opbouw van 

de 1e fase en dan 2e fase worden geboekt. Het is niet mogelijk een bouwsteen/component te boeken als voorgaande 
bouwstenen of componenten niet doorlopen zijn. Het is dus niet mogelijk alleen de 2e bouwsteen (fase 1) te boeken. Ook is 
het niet mogelijk bijvoorbeeld alleen het 3e component (fase 2) te boeken. 

- All inclusieve:  

 online (gezamenlijke) intake, 1 huiswerkopdracht individueel en individuele feedback daarop  

 online individuele begeleiding tot 1 maand na dagdeel 

 koffie/thee en lunch op locaties anders dan de eigen locatie van de deelnemer(s) 

 bij team of groep neemt het gehele team/de hele groep gezamenlijk deel aan het dagdeel  

 bij een team of groep inclusief 1 team/groeps huiswerkopdracht en gezamenlijke online feedback daarop 

 locatie & paardhuur en voorbereidings- en reistijd Fair Leadership Professional voor 1 dagdeel 
- Locaties door heel Nederland mogelijk. 
- Facturatie na dagdeel 
- Voor het overige gelden de Algemene Voorwaarden, Disclaimer en de Boekingsvoorwaarden van Fair Leadership by 

PaardenInzicht, deze worden verstrekt bij boeking en zijn tevens op te vragen via contact@fairleadership.com  
 

 
**Voorwaarden 
 
- Fair Leadership in Personal Development  Fase 1 Compleet of Fair Leadership in Personal Development  Fase 2 Compleet 

- de fases zijn opvolgend. Het is derhalve mogelijk fase 1 te boeken en met (geruime) tijd ertussen fase 2 te boeken. Het is 
niet mogelijk alleen fase 2 te boeken.  

- All inclusieve:  

 online of persoonlijke (naar keuze) intake en afsluitend (gezamenlijk) gesprek met deelnemer / team / groep  

 individuele huiswerkopdrachten voor deelnemer / teamleden / groepsleden en individuele feedback daarop 

 bij een team of groep inclusief team/groeps huiswerkopdrachten en gezamenlijke online feedback daarop 

 individuele online begeleiding voor deelnemer / teamleden / groepsleden tot 6 maanden na aanvangsdatum  

 koffie/thee en lunch op locaties anders dan de eigen locatie van de deelnemer(s)  

 bij team of groep neemt het gehele team/de hele groep gezamenlijk deel aan het dagdelen  

 locatie & paardhuur en voorbereidings- en reistijd Fair Leadership Professional voor drie (fase 1) of vijf (fase 2) 
dagdelen  

- Locaties door heel Nederland mogelijk. 
- Facturatie 25% twee weken voor het eerste dagdeel, 50% direct na eerste dagdeel en de maand daarop de overige 25% - in 

overleg is aanpassing hierop mogelijk. 
- Voor het overige gelden de Algemene Voorwaarden, Disclaimer en de Boekingsvoorwaarden van Fair Leadership by 

PaardenInzicht, deze worden verstrekt bij boeking en zijn tevens op te vragen via contact@fairleadership.com   
 

 
***Voorwaarden 
 
- Fair Leadership in Personal Development  Full Program is alleen te volgen in de volgorde fase 1 en daarna fase 2, waarbij 

gedurende de fasen de volgorde in bouwstenen/componenten van betreffende fase worden aangehouden.  
- All inclusieve:  

 online of persoonlijke (naar keuze) intake en afsluitend (gezamenlijk) gesprek met deelnemer / team / groep  

 individuele huiswerkopdrachten voor deelnemer / teamleden / groepsleden en individuele feedback daarop 

 bij een team of groep inclusief team/groeps huiswerkopdrachten en gezamenlijke online feedback daarop 

 individuele online begeleiding voor deelnemer / teamleden / groepsleden tot 1 jaar na aanvangsdatum  
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 koffie/thee en lunch op locaties anders dan de eigen locatie van de deelnemer(s)  

 bij team of groep neemt het gehele team/de hele groep gezamenlijk deel aan de dagdelen 

 Locatie & paardhuur en voorbereidings- en reistijd Fair Leadership Professional voor 8 dagdelen  
- Locaties door heel Nederland mogelijk. 
- Facturatie 25% twee weken voor het eerste dagdeel, 50% direct na eerste dagdeel en de maand daarop de overige 25% - in 

overleg is aanpassing hierop mogelijk. 
- Voor het overige gelden de Algemene Voorwaarden, Disclaimer en de Boekingsvoorwaarden van Fair Leadership by 

PaardenInzicht, deze worden verstrekt bij boeking en zijn tevens op te vragen via contact@fairleadership.com   
 

      

 
Voor boekingen en vragen:  
mail naar contact@fairleadership.com  
of bel.: +31(0)622360999 
 

 

ENGLISH – no problem!  
Please let us know that you need the info in English  
mail to contact@fairleadership.com  
or call +31(06)22360999 
 

 
FAIR LEADERSHIP TIME IS NOW! 
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