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Preventie is geen curatie. Als ondernemer kunt u daarom zelf al heel veel voor uw 

medewerkers doen. Vraag direct vrijblijvend offerte aan en ga in 2019 goed van start! Vraagt u in 

de week van de werkstress van 12 t/m 15 november 2018 offerte aan, dan ontvangt u 5% extra korting al u dit 

jaar nog een abonnement neemt. 

Ja, ik ontvang graag een vrijblijvende offerte voor een proefabonnement 

   stressalertsystem.nl 

 
 

Een bedrijfsabonnement is verkrijgbaar op basis van 
het aantal benodigde stresspreventieabonnementen 
(spa’s). 
 

Een spa is persoonsgebonden en geeft recht op: 
 

✓ deelname aan twee stressonderzoeken per jaar, 
inclusief uitgebreid stressrapport; 

✓ deelname aan twee online workshops naar keuze; 

✓ deelname aan twee (live) trainingen van Stress Alert 
System; 

✓ persoonlijke account met deelfunctie coach; 

✓ twee preventieve klankbordgesprekken met een 
coach van Stress Alert System (bij doorverwijzing) 

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op of 

meld u aan voor het telefonisch spreekuur voor 

professionals. 

 

PROEFABONNEMENT 
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Preventie is geen curatie. U kunt daarom zelf al veel voor u werknemers betekenen. Met de stresspreventieabonnementen van 

Stress Alert System® biedt u uw werknemers halfjaarlijks een professioneel klankbord aan, voor zaken die hun na aan het hart 

liggen. Of dat nu werk betreft of privé. Door twee keer per jaar mee te doen aan het stressonderzoek met open vragen, staan 

deelnemers stil bij hun gevoel en de keuzes die zij maken. Zijn er signalen van stressontwikkeling en lopen uw medewerkers 

risico? Dan krijg zij automatisch een doorverwijzing voor deelname aan een training of een persoonlijk gesprek met één van onze 

coaches. Zo helpen wij uw mensen snel weer op weg en wordt erger voorkomen. En u? U hoeft daar helemaal niets voor te doen. 

wie is verantwoordelijk 

acceptabel en onacceptabel 
verzuimrisico 

ruis in de communicatie 

De online basis voor een 
duurzaam stresspreventiebeleid 

 

Wij helpen u graag verder op weg 
 

Stress Alert System ontzorgt organisaties bij de uitvoering van een doorlopend 

stresspreventiebeleid. 
 

Abonnementen 
De abonnementen van Stress Alert System® hebben een vaste looptijd van tenminste 12 
maanden. U kunt voordelig kennismaken met Stress Alert System® door een 
proefabonnement te nemen voor 24 maanden of 36 maanden. U bespaart dan niet alleen 
op de abonnementsgelden, maar legt ook direct voor 2 of 3 jaar een goede basis voor een 
consistente aanpak van verzuimpreventie. 
 

Tarieven 2018 
De tarieven hieronder zijn per deelnemer en exclusief btw. Betalingen telkens per kwartaal 
of per jaar vooruit te voldoen. 
 
12 maanden  
Aantal  spa’s:       0-249  250-499 500+ 
Tarief per spa:      € 55,-  € 46,50 € 40,- 
Per medewerker per maand    €   4,58 €   3,88 €   3,33 
 
24 maanden (proefabonnement) 
Aantal spa’s:       0-249  250-499 500+ 
Betaal 18 maanden i.p.v. 24 maanden:   € 62,43 € 54,11 € 48,56 
Per medewerker per maand    €   2,60 €   2,25 €   2,02
  
36 maanden (proefabonnement) 
Aantal spa’s:       0-249  250-499 500+ 
Betaal 24 maanden i.p.v. 36 maanden:   € 76,50 € 66,30 € 59,50 
Per medewerker per maand    €   2,13 €   1,84 €   1,65 
 
Offerte aanvragen gaat eenvoudig. Stuur ons een email en geef aan voor hoeveel 
werknemers u een offerte wilt ontvangen. Vraag u offerte aan tijdens de week van de 
werkstress (van maandag 12 tot en met donderdag 15 november 2018), dan ontvangt u 
nog eens 5% extra korting als u dit jaar nog een abonnement neemt. 

Klik op de regel of stuur een email met het aantal 

deelnemers voor wie u een proefabonnement wilt, 

naar: info@stressalertsystem.nl.  
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