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Excl. BTW 
Salarisadministratie

Bijzondere tariefk aart PersonPlus

Eenmalige implementatiekosten  € 279,00

 Correctie loonstrook (TWK) per stuk  € 4,50

Proforma per stuk € 4,50

Opstellen vaststellingsovereenkomst (beëindiging arbeidsovereenkomst)  € 195,00

Opstellen waarschuwingsbrief incl. arbeidsrechtelijk advies (arbeidsconfl ict/geschil)  € 175,00

Opstellen brief loonsanctie/loonopschorting  € 95,00

Opstellen bezwaar belastingdienst/UWV  € 175,00

Aanmelden medewerker en opstellen arbeidsovereenkomst standaard (incl. digitaal ondertekenen)  € 17,95

Opstellen arbeidsovereenkomst afwijkend (klant specifi ek sjabloon)  € 35,00

Opstellen verlengingsbrieven arbeidsovereenkomst (incl. digitaal ondertekenen) € 9,95

Aanzeggingsbrieven bij afl open arbeidsovereenkomst (wel/niet verlengen)  € 9,95

Wijzigingsbrieven arbeidsvoorwaarden (loonsverhoging, functiewijziging, wijziging uren)  € 17,95

Wijzigingen aanbrengen in arbeidsovereenkomst (indien deze al opgesteld is door  €  9,95

PersonPlus en aangeboden ter digitale ondertekening) 

Extra document digitaal laten ondertekenen in NMBRS € 9,95

Aanvraag WAZO-uitkering € 19,95

Aanvraag subsidieregeling praktijkleren per leerling € 75,00

Opstellen werkgeversverklaring   € 12,95

Mediationtraject per uur € 135,00

Advocaat op uurbasis € 210,00

(HR) projecten op uurbasis € 75,00

Dossierkosten aangetekend versturen € 12,95

Inrichting tijdregistratie in NMBRS (per medewerker per maand)  € 2,00

Koppeling maken met tijdregistratieprogramma (niet in NMBRS) € 79,00

Koppeling maken met boekhoudprogramma  € 79,00

Inrichting grootboekrekeningschema (bij afwijkende grootboeknummers) € 79,00

Zie pagina 2 voor tariefk aart verzuim en arbo begeleiding.
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Excl. BTW 
Verzuim en arbo begeleiding

Inbellen tolk bij consult*   € 125,75

Preventief consult bedrijfsarts   € 206,50

3e jaarsbegeleiding per uur   € 102,50

Frequent verzuimgesprek (excl. reiskostenvergoeding, incl. 1 uur reistijd)*   € 175,00

Extra uur  € 75,00

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)                     prijs op aanvraag

Inzet arbeidsdeskundige                                                prijs op aanvraag

Arbeidsdeskundig Onderzoek (ADO)                         prijs op aanvraag

Tweede Spoort traject                                                     prijs op aanvraag

Het (frequent) missen van een consult    € 245,50

Opvragen medische gegevens per behandelaar   € 125,00

*Starttarief, vanaf 60 minuten


