Focus op ondernemen
met de payrollservices van Koers Oost Payroll

Steeds meer bedrijven kiezen voor de payrollservice van Koers Oost. De reden? Deze
ondernemers hebben behoefte aan flexibiliteit, maar willen ook controle houden over hun
personeel en bedrijf. Zonder daarbij veel tijd kwijt te zijn aan alle administratieve
rompslomp: De focus op ondernemen. Wilt u dat ook? Dan is payroll een uitkomst.

Wat is payroll?
Bij payrolling neemt Koers Oost Payroll het juridisch werkgeverschap van u over. Wij nemen
alle administratieve taken uit handen. Wij zorgen voor de urenverwerking en de salarisbetalingen aan uw mensen. Wij houden de personeelsdossiers op orde en regelen de pensioenopbouw. Daarbij doen we alles volgens de laatste wet- en regelgeving en hanteren we de
juiste cao voor alle medewerkers.
En naast de complete loonadministratie, neemt Koers Oost Payroll ook een aantal juridische en
financiële werkgeversrisico’s van u over. Zoals in het geval van ziekte. Maar dit alles zonder
dat u zelf zeggenschap verliest! Want u blijft zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van uw personeel en voor het selecteren en aannemen van nieuwe medewerkers.

Wat zijn de voordelen van payroll?
Koers Oost Payroll doet meer voor u dan alleen het verwerken van de loonstroken. Veel
meer. Het doorvoeren van cao-wijzigingen, het aan- en afmelden van medewerkers bij het
pensioenfonds en bemiddeling met instanties zoals het UWV: U heeft er geen omkijken meer
naar! Zo kunt u zich zorgeloos focussen op het ondernemen.

De voordelen van payrolling:
• Minder administratieve rompslomp
• Geen risico’s bij ziekte en ontslag
• Flexibiliteit van 3 contracten binnen 3 jaar
• Loonkosten inzichtelijk op één factuur
• Zekerheid voor uw werknemers
• Personeelszaken altijd goed geregeld
• Deskundig antwoord op alle HR-vragen

Koers Oost Payroll staat voor een deskundige dienstverlening
met flexibele oplossingen. Wij zijn altijd persoonlijk betrokken
en hebben een nuchtere kijk op zaken.

Voor wie is payroll interessant?
Elke MKB-ondernemer kan gebruikmaken van onze payrollservice. Groot of klein. Voor alle
werknemers of voor maar een deel van het personeel. Er zijn diverse toepassingen denkbaar.
In elke branche. Heeft uw bedrijf te maken met een seizoenspiek of neemt u regelmatig
nieuwe werknemers aan? Dan bespaart u veel tijd door het opstellen van contracten en het
bijhouden van aanzegtermijnen, (jeugd)lonen en wetgeving, aan ons over te laten. Hebben de
meeste medewerkers in uw bedrijf een vast contract? Dan spelen er voor u als werkgever weer
hele andere zaken en risico’s. En ook dan is payroll zeker interessant om u hierin te ondersteunen en te ontlasten.

Wat kost payroll?
Minder dan u denkt! Door gebruik te maken van onze payrollservice kunt u zelfs op uw personeelskosten besparen! Zo betaald u met payroll hoofdzakelijk alleen de gewerkte uren van
uw personeel. Ook kunt u aanvullende verzekeringen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid
opzeggen en maakt u geen extra administratieve en juridische kosten.
Koers Oost Payroll werkt met een van te voren vastgesteld uurtarief. De hoogte van het uurtarief
is afhankelijk van het salaris, de geldende cao en welke overige personeelsvoorzieningen u treft.
Maatwerk dus. Maar altijd helder en transparant. Wij laten u vooraf precies weten hoe het
tarief voor u is opgebouwd. De contracturen worden vervolgens per periode of per week aan
u gefactureerd. Zo heeft u altijd een volledig en duidelijk overzicht van uw kosten per week,
periode of project.

Hoe werkt het?
Overstappen naar payroll is simpel. Zodra u de juiste medewerker(s) heeft gevonden, geeft u
de personeelsgegevens aan ons door. U ontvangt dan van ons een gespecificeerd prijsoverzicht en na uw akkoord op de payrollovereenkomst, stellen wij ook de arbeidscontracten voor
uw personeel op. Wij informeren uw payrollmedewerker over de inhoud van het contract en
onze verdere werkwijzen. Zo kan de overstap naar Koers Oost Payroll binnen één werkdag
geregeld zijn!
Gedurende onze samenwerking kunt u via een online portal, op elk gewenst moment de gegevens en het aantal opgegeven uren van uw payrollers controleren. Na uw akkoord worden
de uren door ons verwerkt zoals afgesproken.

Ons tarief is inclusief:
• Sociale afdrachten en werkgeverslasten
• Opbouw vakantiedagen en vakantiegeld
• Pensioenopbouw bij pensioenfonds
• Doorbetaling op feestdagen en bij ziekte
• Ziektekostendekking
• Algemene salarisverwerking
• Helpdesk voor u en uw medewerkers

De juiste schakel
voor uw payroll proces

Zorgeloos en flexibel ondernemen terwijl uw personeelszaken efficiënt en optimaal geregeld
zijn. Dat wilt u toch ook? Laat Koers Oost Payroll daarom het juridisch werkgeverschap van u
overnemen. Wij nemen u de zorg en administratie graag uit handen, zodat u kunt doen waar
u goed in bent: ondernemen!

Meer weten?
De HR-experts van Koers Oost Payroll vertellen
u graag hoe payroll voor uw bedrijf kan werken.
Wij inventariseren uw behoefte en denken mee
in een strategisch personeelsbeleid. Interesse?
Neemt u dan vandaag nog contact met ons op
voor een advies en tariefberekening op maat.

www.koersoostpayroll.nl
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