
 

De community is er voor iedereen met een passie voor gastvrijheid. Het geeft je een unieke verbinding 
met andere professionals uit alle branches. We delen kennis, inspiratie en tools zodat we samen het 
gezonde gastvrijheidsvirus verspreiden en elkaar helpen om gastvrijheid te versterken en te borgen. Zo 
bouwen we samen aan een gastvrijere en gelukkigere wereld. Om deel uit te maken van deze unieke 
groep mensen heb je keuze uit de volgende lidmaatschappen: 

 
Onderdelen Expert Master 

Toegang tot het online community platform ✓ ✓ 

Profiel aanmaken en connecten met andere leden ✓ ✓ 

Onbeperkt toegang tot de online Hospitality Academy met >100 (micro) 

e-learning modules 
✓ ✓ 

Deelnemen aan online maandelijke denktank, online live events (>10 per 

jaar) en events terugkijken 
✓ ✓ 

Mee helpen vullen van de Boekenkast en Mood Boards ✓ ✓ 

Interviews met gastvrijheidshelden bekijken ✓ ✓ 

Met korting naar live events en masterclasses ✓ ✓ 

Deelnemen aan online groepen per branche  ✓ ✓ 

Gratis 4 uur individuele online coaching sessies met expert naar keuze 

(t.w.v. €600,-) 
 ✓ 

Gratis deelnemen aan 2 masterclasses per jaar (t.w.v. €890,-)  ✓ 

Gratis het boek “Het geheim van gastvrijheid”” (t.w.v. €22,95)  ✓ 

 
Wil je een jaar lang getraind en gecoacht worden om master te worden in gastvrijheid? Bespaar dan maar liefst 
536 euro en wordt masterlid. 
 
 

Hieronder vind je een overzicht van de tarieven exclusief BTW. Het abonnement wordt automatisch 
verlengd en is maandelijks opzegbaar. 
 

Termijn Student** Expert Master 

Maand € 3,95 € 19,- € 110,- 

Kwartaal € 11,35 € 52,- € 315,- 

Jaar* € 41,30 € 198,- € 1175,- 

*Liever je lidmaatschap per jaar betalen? Dat levert je een korting op van zo’n 15%.  
** Alleen voor actieve studenten (WO/HBO/MBO). 

 



 

We kunnen ons voorstellen dat je als organisatie het liefst zoveel mogelijk collega’s toe laat treden tot 
de community. Daarom hebben we speciale pakketten voor bedrijven. Daarnaast zijn er extra voordelen 
bij een bedrijfslidmaatschap boven op een persoonlijk lidmaatschap: 

• Je bedrijfslogo komt op onze bedrijfsleden pagina te 
staan. Dé manier om aan iedereen te laten zien dat 
jouw bedrijf gastvrijheid écht belangrijk vindt en hierin 
investeert (optioneel). 

• We begeleiden je door het jaar heen om gastvrijheid 
binnen je bedrijf naar een hoger plan te tillen. Je krijgt 
4 uur groepscoaching per pakket per jaar. Elk kwartaal 
helpt een expert van Gastvrijheid in Bedrijf het team 
gastvrijheidsambassadeurs via een digitale 
groepscoaching. 

Het is ook mogelijk om per kwartaal of per maand te factureren (met een toeslag van 5%). Verder is het 
ook mogelijk om een groep individuele leden toe laten treden tot de community of te kiezen voor een 
master lidmaatschap. Daarvoor zijn staffelkortingen mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op. Heb 
je een specifieke wensen voor een bedrijfslidmaatschap? Laat het ons weten en we vertellen je graag 
wat de mogelijkheden zijn.  
 
Heb je andere vragen, speciale wensen of ideeën? Kijk op www.gastvrijheidinbedrijf.nl/community of 
neem geheel vrijblijvend contact met ons op via community@gastvrijheidinbedrijf.nl. 
 
* Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en per jaar per groep. Prijzen gelden voor 2022. Klik hier voor de 
algemene voorwaarden. 
 
Mogen we je als nieuw lid verwelkomen in de community? Klik hier om je aan te melden. 
 

Pakket Max. 

aantal 

leden 

Investering 

bedrijfslidmaatschap 

“expert”* 

XS 5 €950 

S 10 €1.775 

M 20 €3.350 

L 30 €4.750 

XL 40 €5.950 

XXL 50 €6.925 
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