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Kostprijstools 

voor de flexbranche 
Alle kostprijsfactoren in een 

oogwenk beschikbaar! 
Voor uitzenden en WAB-Payroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kostprijsberekening wordt kinderspel! 
Hoe werkt het? 

U stuurt ons uw beschikking Werkhervattingskas, wij sturen u onze tool. U vult nog enkele 

bedrijfsspecifieke parameters in, zoals percentages voor leegloop, ziekteverzuim en 

transitievergoeding en voilà, uw commerciële kostprijs 

is bekend. 

Welke kostprijzen berekent de tool? 

• Alle fases van ABU of NBBU; 

• Met en zonder uitzendbeding;  

• Zonder pensioen, met basispensioen en 

pluspensioen;  

• Regulier, AOW’er en vakantiekracht;   

• Normale uren, toeslaguren, ADV, overuren en 

overige vergoedingen.  

En dat alles in overzichtelijke tabellen per fase en 

contractvorm. 

Ook voor andere pensioenen dan StiPP? 

Jazeker, ook als u niet afdraagt aan StiPP, maar aan de pensioenfondsen van de Bouw, 

Transport, Metaal & Techniek, Metalektro, VLEP of ABP hebben wij een passende tool voor u. 

Ook voor payrolling in sector 45 onder de WAB? 

Uiteraard hebben wij ook hiervoor een tool ontwikkeld. U vult alle componenten en het loon 

in en de tool berekent de kostprijs van het totale pakket, zowel de factor als in geld. 

Berekening van kostprijzen en tarieven in geld! 

De tool rekent niet alleen alle kostprijsfactoren uit, maar kunt u daarmee ook berekeningen in 

geld maken. U vult het uurloon, de uursoorten, de percentages, de vergoedingen en de 

gewenste marges in en de tool rekent alles direct voor u uit. Handig om tarieven te bepalen, 

maar ook voor offertes en aanbestedingen.  

Wat zijn de kosten? 

• De versie met StiPP in sector 52 kost € 295,- 

• De versie met een ander pensioenfonds dan StiPP kost € 100,- extra 

• De versie voor payrolling in sector 45 kost € 495,- 

Heeft u een helpdeskabonnement? Dan zijn alle versies van de tool daarbij inbegrepen! 

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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