Onze werkwijze
Gemakkelijk, zonder risico’s, voordelig én betrouwbaar,
dát is Payroll Limburg.nl! Als bedrijf is het soms lastig om
voldoende ti jd vrij te maken voor het regelen van
personeelszaken. Wilt u tijd én geld besparen, dan is
Payroll Limburg.nl de perfecte partner.
Wij verzorgen voor verschillende Limburgse bedrijven het complete juridisch werkgeverschap. Niet alleen
salarisverwerking en loonadministratie, maar ook de arbeidsrechtelijke risico’s. Payroll Limburg.nl brengt ﬂexibiliteit in

Samenwerken met Payroll Limburg.nl betekent terugvallen op
onze helpdesk, een compleet ingerichte afdeling Personeelszaken. Onze Payroll Specialisten zijn uitstekend geschoold en
hebben ruime ervaring. Daarnaast maken juristen, boekhouders,
loonadministrateurs en intercedenten onderdeel uit van onze
helpdesk.
U wordt snel en deskundig geholpen met vraagstukken over
personeelszaken, salaris, loonbelasting, ziekenfonds etc.
Als juridisch werkgever lossen wij ‘problemen’ vakkundig en
professioneel op.

een organisatie.
Geef ons de uren van uw werknemers door; dan regelen
wij de rest. Ook onderhouden wij het contact met UWV en
Fiscus, verstrekken arbeidsovereenkomsten en signaleren
en implementeren CAO en wetswijzigingen.

5,5 jaar
ﬂexibiliteit

Waarom Payroll Limburg.nl?
• Geen risico’s
Wij nemen een zieke werknemer onder onze hoede en
nemen het ziekteverzuim voor onze rekening.

Optimale ﬂexibiliteit bij Payroll Limburg.nl
De inzet van maximale en optimale ﬂexibiliteit is interessant voor vrijwel alle organisaties. De ﬂexwet biedt diverse mogelijkheden.
Uitgangspunt is gebruik te maken van het maximale ABU Fasensysteem. Hierin kunnen wij een totaaloplossing aanbieden.
Nieuwe medewerkers starten in Fase A. Na 78 gewerkte weken stromen ze door naar Fase B (detacheringsovereenkomst). U kunt
4 jaar (max. 6 contracten) gebruik maken van deze mogelijkheid. Medewerkers kunnen zo maximaal 5,5 jaar ﬂexibel door u worden
ingezet. Daarna gaan medewerkers over naar Fase C (overeenkomst voor onbepaalde tijd).

• Veelzijdig dienstenpakket
Foutloze backoﬃce, ervaring en gecertiﬁceerd, al vanaf 1
medewerker, inlogmogelijkheden en facturen en loonslips in
uw eigen huisstijl.

• Geen administratie
Wij nemen administratieve handelingen uit handen. Geef
ons de gewerkte uren door en wij zorgen voor de rest.
• Bespaar kosten
Proﬁteer van de kracht van ons collectief. Wij kopen zaken
in de regel veel voordeliger in.

Payroll Limburg.nl
iters maakt onderdeel uit van Wiertz Company,
de markt van mens en werk. Met haar verschillende labels
en diensten biedt Wiertz Company maatwerkoplossingen
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