Voorbeeld Huisartsenpraktijk
Florijnweg 4
6883 JP VELP

Velp, 11-12-2019
Betreft: Offerte salarisadministratie

Geachte heer Huisarts,
Graag doen wij u onderstaand voorstel voor de kosten per jaar betreffende de
volledige verwerking van de salarisadministratie van uw Huisartsenpraktijk.
De volledige salarisadministratie omvat:
- Maandelijkse verwerking salarissen
- Maandelijkse elektronische aangifte loonheffing
- Maandelijks verwerken journaalposten
- Maandelijks verstrekken betaalstaten en sepa-bestanden
- Maandelijks verzorgen elektronische pensioenaangiften
- Maandelijks doorvoeren van correcties/wijzigingen
- Vakantiegeldberekeningen
- Nieuwe medewerkers invoeren bij indiensttreding
- Afrekening opstellen medewerkers bij uitdiensttreding
- Salariswijzigingen doorvoeren
- Digitaal verstrekken loonstroken werknemers
- Digitaal verstrekken jaaropgaven werknemers
- Verzorgen van jaarwerk en afhandeling jaarwerk (verstrekken van
loonstaten, verzamelloonstaten etc.)
- Verstrekken jaarstukken aan accountant
- Helpdesk voor vragen van medewerkers
Het voeren van de salarisadministratie bedraagt €100,- per medewerker
per jaar (exclusief BTW).

Diverse werkzaamheden buiten offerte op nacalculatie:
- Werkzaamheden verzekering, naverrekeningen
- Controle werkzaamheden pensioennota’s
- Voeren administratie stagiaires SSFH
- Ziekmeldingen en formulierenstroom UWV
- Externe advieswerkzaamheden
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Werkzaamheden op basis van nacalculatie worden altijd in onderling overleg
afgestemd en vinden plaats tegen €40,- per uur (exclusief btw).
Eenmalige inrichtingskosten:
De eenmalige kosten voor het inrichten van de salarisadministratie, zoals het
invoeren en controleren van de stamgegevens van alle werknemers en de
werkgever en het controleren en invoeren van de premiepercentages nemen wij
voor rekening van Onze Huisartsen.
Herziening
Deze offerte is een zo reëel mogelijke inschatting van de werkelijke kosten. De
kosten worden jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI) van
het CBS (met als peilperiode november). Vanwege het feit dat dit een relatief
nieuwe dienst is, kunnen de werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten
voor het voeren van de salarisadministratie na een periode van één jaar besproken
worden en in overleg worden herzien indien er belangrijke nieuwe inzichten zijn.
Met dien verstande dat de kosten nooit meer dan 5% per jaar zullen stijgen.
Indien u akkoord kunt gaan met deze offerte dan verzoeken wij u één exemplaar
ondertekend aan ons retour te zenden.
Vertrouwende u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan. Uiteraard
zijn wij graag tot nadere mondelinge toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Voor akkoord

B. (Bard) Evers
Manager financiën & bedrijfsvoering

Huisarts

