WERQDAG
UW EXPERT BIJ DE SALARISADMINISTRATIE
Al ruim 11 jaar verzorgen wij met succes de salarisadministratie van verschillende bedrijven.
Door onze online salarisverwerking bent u verzekerd van een snelle service en lage kosten.
U heeft bij ons de keuze om uw salarisadministratie volledig uit handen te geven of de regie
in handen te houden door zelf digitaal mutaties in ons eenvoudige salarisprogramma aan
te brengen.
WerQdag hecht waarde aan kwaliteit en biedt u een betrouwbare en gemakkelijke service.
Ons salarisprogramma is gebruiksvriendelijk en biedt een eenvoudige oplossing tegen een
betaalbare prijs.
Met onze uitgebreide expertise kunt u met een gerust hart uw salarisadministratie aan ons
uitbesteden, zo kunt u zich volledig focussen op de kernactiviteiten van uw bedrijf!

WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN?
Wij bieden u een keuze uit drie pakketten met verschillende tarieven afhankelijk van het
aantal werknemers. U kunt ervoor kiezen om uw werknemers online toegang te geven tot
het salarispakket. Hierin worden de salarisstroken en jaaropgaves per werknemer gezet.
Zo heeft uw werknemer te allen tijde toegang tot zijn of haar salarisgegevens.
Tot alle pakketten behoort het onderstaande:

•
•
•
•
•

PDF-salarisstroken
Aangifte loonheffing/belasting
Aangifte pensioenfonds
Loonjournaalpost
Betaalbestand (leesbaar door uw bank)

Light pakket (tot 10 werknemers)
Wij maken uw bedrijfs- en
werknemersgegevens op orde.
Wanneer u ervoor kiest om zelf maandelijks
mutaties in te voeren, krijgt u van ons toegang
tot ons online salarispakket. Nadat de
ingevoerde mutaties door ons zijn verwerkt,
sturen wij u de PDF-salarisstroken toe. Als
deze door u akkoord zijn bevonden doen wij de
loonaangifte en pensioenaangifte en ontvangt
u deze inclusief de loonjournaalpost.
Ook maken wij een betaalbestand voor u in
orde met een betaaloverzicht van uw
werknemers.

Eenmalige kosten* €50,Uw mutaties online invoeren
Uw mutaties via mail
aanleveren

€5,- per salarisstrook
€6,- per salarisstrook

Variabele kosten per maand:
Online toegang per werknemer €0,50,Versturen van aangifte €2,loonheffing per bedrijf
Versturen van aangifte €2,pensioen per bedrijf
Jaaropgaaf €2,- per werknemer

* Onder de eenmalige kosten valt het inrichten van het bedrijf en het invoeren van de
werknemers, daarna €5,- per nieuwe werknemer.

Basispakket (tot 40 werknemers)

Wij maken uw bedrijfs- en
werknemersgegevens op orde.
Wanneer u ervoor kiest om zelf maandelijks
mutaties in te voeren, krijgt u van ons
toegang tot ons online salarispakket. Nadat
de ingevoerde mutaties door ons zijn
verwerkt, sturen wij u de PDF-salarisstroken
toe. Als deze door u akkoord zijn bevonden
doen wij de loonaangifte en pensioenaangifte
en ontvangt u deze inclusief de
loonjournaalpost.
Ook maken wij een betaalbestand voor u in
orde met een betaaloverzicht van uw
werknemers.

Eenmalige kosten* €120,Uw mutaties online invoeren €4,- per salarisstrook
Uw mutaties via mail
aanleveren €5,- per salarisstrook

Variabele kosten per maand:
Online toegang per werknemer €0,50,Versturen van aangifte €2,loonheffing per bedrijf
Versturen van aangifte €2,pensioen per bedrijf
Jaaropgaaf €2,- per werknemer

* Onder de eenmalige kosten valt het inrichten van het bedrijf en het invoeren van de
werknemers, daarna €5,- per nieuwe werknemer.

Plus pakket (tot 100 werknemers)
Wij maken uw bedrijfs- en
werknemersgegevens op orde.
Wanneer u ervoor kiest om zelf
maandelijks mutaties in te voeren, krijgt u
van ons toegang tot ons online
salarispakket. Nadat de ingevoerde
mutaties door ons zijn verwerkt, sturen wij
u de PDF-salarisstroken toe. Als deze
door u akkoord zijn bevonden doen wij de
loonaangifte en pensioenaangifte en
ontvangt u deze inclusief de
loonjournaalpost.
Ook maken wij een betaalbestand voor u
in orde met een betaaloverzicht van uw
werknemers.
Wanneer u meer dan 100 werknemers in
dienst heeft gaan wij graag met u in
overleg om tot een goede prijsafspraak te
komen.

Eenmalige kosten* €150,Uw mutaties online
invoeren €3,50,- per salarisstrook
Uw mutaties via mail
aanleveren €4,50,- per salarisstrook

Variabele kosten per
maand:
€0,50,Online toegang per
werknemer €2,Versturen van aangifte
loonheffing per bedrijf €2,Versturen van aangifte
pensioen per bedrijf
Jaaropgaaf €2,- per werknemer
* Onder de eenmalige kosten valt het inrichten van het bedrijf en het invoeren van de
werknemers, daarna €5,- per nieuwe werknemer

TOT SLOT
Naast salarisadministratie biedt WerQdag ook een HR-administratie service. Wij kunnen u
helpen met het maken of wijzigen van arbeidsovereenkomsten, het uitzoeken van wet en
regelgeving of het bijhouden vakantiekaarten. Onze HR-professional kan u verder helpen
met ontslagaanvragen, WIA aanvragen, het opstellen van een vaststellingsovereenkomst,
het begeleiden van een zieke werknemer in het re-integratieproces maar ook om vooraf
geïnformeerd te worden over wet- en regelgeving bij een reorganisatie.
De kosten voor de service bedragen:
HR-administratie service:
HR-professional:

€ 60 per uur
€ 95 per uur

