Backoffice dienstverlening
Kost de loonadministratie u en uw bedrijf ook veel tijd die u
beter kunt besteden? Wilt u minder last hebben van de
financiële gevolgen van zieke medewerkers? Vindt u het
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lastig om de nieuwe wetgeving bij te houden? Payroll Experts
is de ideale oplossing om al uw noodzakelijke back officewerkzaamheden en verplichtingen uit te besteden.

P
P

pensioenfonds, arbodienst en overige salarisadministratie.

Minder risico, meer zekerheid
Kostenbesparende oplossing
Geen administratieve zorgen
om uw personeel

P

Snel en eenvoudig gegevens
invoeren in ons online portaal
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Service en kwaliteit

Geen administratieve zorgen

Snel en eenvoudig gegevens
invoeren in ons online portaal

tratie. Tevens regelt Payroll Experts de meldingen aan UWV,
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Kostenbesparende oplossing

om uw personeel

Payroll Experts verzorgt voor u de volledige loonadminis-

Wat zijn de voordelen
van de backofficediensten van
Payroll Experts?

Minder risico, meer zekerheid

Payroll Experts is een moderne organisatie die flexibel
inspeelt op de ontwikkelingen in de markt.
Wij verzorgen al jaren met succes de verloning van flexibel
en vast personeel door heel Nederland.
Onder flexibel personeel verstaan wij seizoens- en
flexwerkers, oproepkrachten en werknemers met tijdelijke
contracten. In tegenstelling tot uitzendbureaus houden wij
ons niet bezig met werving en selectie.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de
mogelijkheden binnen uw organisatie?
Neem dan gerust contact met ons op.
Wij lichten onze diensten graag verder toe.
Payroll-Experts b.v.
Badhuisweg 78
7314 JM Apeldoorn

T 055 - 76 76 008
F 055 - 76 76 009
po@payroll-experts.nl

payroll-experts.nl
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Service en kwaliteit
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Payroll Experts dat loont.

Wat is payrolling?

Hoe werkt payrolling?

Voor mijn branche?

Als u uw medewerkers bij Payroll Experts op de payroll

U plaatst de door u aangeleverde medewerker bij

Payrolling is mogelijk in elke branche.

plaatst, nemen wij het juridisch werkgeverschap van u

Payroll Experts op de payroll. Het voordeel is dat u

Payroll Experts volgt de inlenersbeloning conform het cao

over. U heeft geen omkijken meer naar de administratie

gedurende 5,5 jaar flexibel bent om één of meerdere

van de inlener. Indien geen cao van toepassing is, wordt de

en de bijbehorende risico’s. Bij Payroll Experts

contracten af te sluiten.

ABU- cao gevolgd. Werknemers die onder de inlenersbelo-

kunnen werkgevers terecht die hun eigen personeel

Wij betalen de salarissen, doen de afdrachten aan de

ning vallen, hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als

willen selecteren, maar wel gebruik willen maken van

Belastingdienst, tekenen voor pensioen- opbouw en

werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf.

de diensten van payrolling.

reduceren uw personeelsadministratie tot één factuur.
De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

Werknemer ziek of tijdelijk geen werk? Geen kosten.

Face systeem

U profiteert van flexibiliteit zonder de hoge lasten.

Payroll Experts werkt conform de ABU- cao. Deze
manier van werken wordt ook wel het fasesysteem
genoemd. Dit systeem bestaat uit drie fasen: A,B en C.
Hieronder lichten wij elke fase toe.

Fase A
P 78 weken flexibel
P U betaalt alleen daadwerkelijk gewerkte uren
P Bij ziekte stopt de overeenkomst automatisch
P Beëindiging van de arbeidsrelatie kan op elk

Fase B
P Maximaal zes contracten in vier jaar tijd
P Contracten voor bepaalde tijd oftewel een

• Uitsluitend het geldende periodeloon conform cao inlener
• Arbeidsduurverkorting
• Initiële loonsverhoging
• Kostenvergoedingen
• Periodieken

Fase C
P Contracten voor onbepaalde tijd
P Geen risico bij arbeidsongeschiktheid

detacheringsovereenkomst
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Geen risico bij arbeidsongeschiktheid

moment
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Payroll Experts dat loont.

payroll-experts.nl

