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Helpdeskabonnement: ondersteuning door 
dé experts voor een vast bedrag per jaar 
Voor (bijna) alle vragen waar u zelf niet uitkomt! 

Heeft u regelmatig operationele vragen over de cao, inlenersbeloning, kostprijzen, 

overeenkomsten, privacy of andere onderwerpen? Wilt u af en toe even telefonisch sparren 

om te checken of u op de goede weg zit? Kiest 

u dan voor ons helpdeskabonnement! 

Bedenkt u eens hoeveel tijd u kwijt bent met 

het uitzoeken van zaken waar wij u 

waarschijnlijk direct antwoord op kunnen 

geven. Hoe vaak zou u niet even iets willen 

dubbelchecken om zeker te weten dat u het 

goed doet? En hoeveel tijd en energie zou u 

overhouden om de dingen te doen die u écht 

leuk vindt en waar u écht goed in bent? 

Dat kunnen wij nu voor u organiseren. Voor 

iets meer dan € 6,- per dag! 

Ook als u al lid bent van ABU of NBBU? 

Onze helpdesk gaat verder dan bijvoorbeeld die van de ABU of NBBU. We geven niet alleen 

antwoord op vragen over de uitzendcao’s, maar ook over de cao van uw inlener. We helpen u 

met de commerciële vertaalslag van die antwoorden en we geven u argumenten waar u ook 

richting úw klanten iets mee kunt, anders dan ‘het is nu eenmaal zo’.  Ook daarmee maken wij 

onze belofte om ingewikkelde wet- en regelgeving te vertalen naar bruikbare praktijk waar! 

Wat krijgt u? 

Het abonnement bestaat uit de volgende diensten en producten: 

• 2e-lijnshelpdesk voor een of twee vaste contactpersonen binnen de organisatie voor 

belonings- en cao-vraagstukken, vragen over kostprijzen en arbeidsovereenkomsten. 

Korte telefonische vragen, dubbelchecken van eigen inzichten en korte documenten met 

onderbouwde antwoorden op uw vragen. Gebruik op basis van fair use. Daaronder 

verstaan wij ongeveer 12 uur op jaarbasis; 

• Elk jaar gratis al onze kostprijsberekeningsmodellen, ook met bouwpensioen, PMT, PME, 

VLEP, Transport of ABP. Er is ook een versie speciaal voor payrolling onder de WAB; 

• Actuele model uitzendovereenkomsten; 

• Onze nieuwsbrief over actuele onderwerpen; 

• Gratis toegang voor een persoon tot ons jaarlijkse seminar waarin wij wijzigingen in de 

cao en wet- en regelgeving toelichten; 

• Ruim 10% korting op het uurtarief voor andere trajecten. 

Interesse? 

Neemt u dan snel contact met ons op! Telefonisch via 088 – 999 1200 of via de mail met 

info@flexknowledge.nl.  
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