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Alle rechten voorbehouden.
Alle hierin vermelde merk- en

Intake call (max. 2 uur)
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Optioneel
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Consultancy ondersteuning

2 dagen op locatie
1,5 dag online

0,5 dag online

1,5 dag online

2 dagen op locatie
1 dag online

€ 3300

€ 440

€ 1540

€ 2860

handelsnamen behoren toe aan
de respectievelijke eigenaren.
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Intake call en consultancy ondersteuning

