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Klankbord & Advies voor Ondernemers
U bent als ondernemer of DGA druk met de zaak. Daar bent u immers ondernemer voor. 
Toch is het soms ook ‘lonely at the top’ en loopt u tegen zaken aan waar u wel eens een 
second opinion over zou willen hebben, of een klankbord, een betrouwbaar, onafhankelijk 
en deskundig luisterend oor. Iemand die u de spiegel kan voorhouden, reflecterende vragen 
kan stellen en eventueel advies kan geven op basis van jarenlange ervaring. 

Speciaal voor Ondernemers heeft LeaderQuest hiervoor het Ondernemers Onderhoud 
Contract© ontwikkeld.

Ondernemers Onderhoud Contract©

Onderhoud = Gesprek (Kramers Woordenboek)

Onderhoud = Het totaal van activiteiten dat als doel heeft het in "een

                  aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen (Wikipedia)

Het Ondernemers Onderhoud Contract© is een aantrekkelijk jaarcontract waarmee u tegen 
een gunstige prijs het gehele jaar door verzekerd bent van professionele ondersteuning. Het 
houdt u als ondernemer scherp en in ‘aanvaardbare conditie’, het geeft u een stuk rust en de 
geruststelling dat u er nooit meer ‘alleen’ voor staat.

Onderwerpen die in het Ondernemers Onderhoud Contract© kunnen worden opgenomen 
zijn bijvoorbeeld:

● Klankborden over strategische zaken
● Een klankbord voor uw persoonlijke vraagstukken
● Doornemen Managementvraagstukken (u bent meer ondernemer dan manager?)
● Klankbord voor eventuele andere sleutelfiguren in uw bedrijf
● Ondersteuning tijdens bijeenkomsten en vergaderingen
● Doorlichten van de efficiency van uw organisatie 
● Een betrouwbare partner voor uw gesprekken met uw financier
● Kritische blik op uw financiën en uw financieringsaanvragen
   (besparing van rente en premies, andere condities & voorwaarden)
● Hulp bij beoordelingsgesprekken, selectie nieuwe medewerkers en
   ontwikkelplannen voor uw medewerkers en leidinggevenden 

Met het Ondernemers Onderhoud Contract© staat Gabby Staal, zelf ondernemer en 
eigenaar van LeaderQuest, 24/7 voor u beschikbaar!

Onafhankelijk, Deskundig, Betrouwbaar 
LeaderQuest is niet verbonden aan en krijgt ook geen provisie of anderszins vergoeding van 
welke (financiële) partij dan ook. Vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

Tarief:
Standaard EUR 1.750,- ex BTW voor max. 10 uren, voor extra uren geldt een hoger tarief. 
Een hoger aantal standaard uren op voorhand is mogelijk.  
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(De Ondernemer)

LeaderQuest en De Ondernemer sluiten hierbij een Ondernemers Onderhoud Contract© voor 
de periode van één jaar.
 
De dienstverlening kan bijvoorbeeld bestaan uit (niet limitatief):

 Klankborden	  over	  strategische	  zaken
 Klankborden	  over	  persoonlijke	  vraagstukken
 Ondersteuning	  bij	  Managementvraagstukken
 Klankbord	  voor	  eventuele	  andere	  sleutelfiguren	  in	  uw	  bedrijf
 Ondersteuning	  @jdens	  bijeenkomsten	  en	  vergaderingen
 Doorlichten	  van	  de	  efficiency	  van	  uw	  organisa@e	  
 Een	  betrouwbare	  partner	  voor	  uw	  gesprekken	  met	  uw	  financier
 Kri@sche	  blik	  op	  uw	  financiën	  en	  uw	  financieringsaanvragen

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (besparing	  van	  rente	  en	  premies,	  andere	  condi@es	  &	  voorwaarden)
 Hulp	  bij	  beoordelingsgesprekken,	  selec@e	  nieuwe	  medewerkers	  en

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ontwikkelplannen	  voor	  uw	  medewerkers	  en	  leidinggevenden
 …………………………………………………………………………………………………………..

Tarief
EUR 1.750,- ex BTW*  

De Ondernemer kan gedurende deze periode gebruik maken van de dienstverlening van 
LeaderQuest voor in totaal tien uren*. Eventuele extra uren buiten dit contract zullen 
separaat in rekening gebracht worden à EUR 200,- per uur, ex BTW (alleen na overleg en uw 
goedkeuring).

Het OOC© tarief is inclusief reiskosten en reistijd, mits de werkzaamheden worden uitgevoerd 
binnen een straal van 25 km vanaf Rhenen. 

* Een hoger aantal standaarduren is mogelijk (ad EUR 175,- ex BTW).

Voor akkoord:! ! ! ! Voor akkoord:

LeaderQuest! ! ! ! .............................
G.R. Staal! ! ! ! !
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