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 BIJLAGE: Tarievenoverzicht HRM-OFFICE (2022) 

Pakketkosten 

Aantal medewerkers Pakket A Pakket B Pakket C Bundelprijs 

0-10 €25 €25 €25 €50 

10-20 €20 €20 €20 €40 

20+ €15 €15 €15 €30 

De pakketkosten is een tarief per medewerker per kalendermaand. Wie 3 pakketten afneemt, betaalt er 
twee (bundelprijs). Tarieven zijn gebaseerd op de start van de dienstverlening. Aan het begin van het 
nieuwe jaar worden de tarieven conform de algemene voorwaarden vermeld op de website van HRM-
Office. 

Verrichtingen door bedrijfsarts 
 
Specifieke Arbo verrichtingen worden als volgt separaat gefactureerd*: 

 1e consult inclusief spreekuurverslag  (60 minuten)   €246,52 
 2e consult inclusief spreekuurverslag  (45 minuten)   €184,88 
 Opstellen Probleemanalyse  (30 minuten)   €123,26 
 Bijstelling Probleemanalyse  (20 minuten)   €82,17 
 Opstellen FML    (45 minuten)   €184,88 
 Opstellen Actueel oordeel  (45 minuten)   €184,88 
 Beoordelen medische informatie  (45 minuten)   €184,88 
 Spoedcontrole (hoger tarief)  (60 minuten)   €285,11 
 Telefonisch consult    (20 minuten)   €82,17 
 Telefonisch overleg met bedrijfsarts (20 minuten)   €82,17 

*Annulering dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden anders worden de reguliere consultkosten 
in rekening gebracht. Bovengenoemde tarieven zijn gebaseerd op een all-in uurtarief van de bedrijfsarts 
van €246,52 per uur exclusief BTW. Indien de tijdsbesteding positief/negatief afwijkt wordt de facturatie 
evenredig onderbouwd aangepast. Jaarlijks vindt tariefswijziging plaats conform onze Algemene 
Voorwaarden vermeld op de website van HRM-Office. 
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Extra dienstverlening HRM-Office 

De navolgende werkzaamheden vallen niet onder de dienstverlening en worden separaat 

gefactureerd: 

Salarisadministratie 

Omschrijving Kosten 

Verwerken loonbeslagen in salarisadministratie uurtarief 

Invoeren uren/verlof/declaratie uurtarief 

Rapportages (buiten online portaal) uurtarief 

Pensioenaangiftes eigen pensioenregeling uurtarief 

Proforma loonstrook € 25,00 

Aanvraag nieuw loonheffingsnummer € 50,00 

Extra loonrun na sluiting declaratiedatum (15e van de maand ) € 125,00 

Nihil aangifte € 125,00 

Wachtwoord resetten door HRM-Office € 12,50 

Opvolgend uitleg werking Unit4 niet vallend onder implementatie uurtarief 

Bespreking/contact met medewerker op verzoek werkgever uurtarief 

Mutaties op inrichting online pakket/portaal uurtarief 

Advies salarisverwerking/arbeidsvoorwaarden uurtarief 

Salarisverwerking offline 
toeslag 
20% 

 

Personeelsadministratie en Arbodienstverlening 

Omschrijving Kosten 

Inzet bedrijfsarts tariefoverzicht 

Advies re-integratiebeleid/personeelsbeleid uurtarief 

Verrichtingen werkzaamheden verzuimcoach op locatie uurtarief 

 
 
Voor werkzaamheden welke vallen buiten het geoffreerde en buiten het overzicht van de 
dienstverlening van HRM-Office, rekenen wij een uurtarief. Deze werkzaamheden  zullen door 
HRM-Office kenbaar gemaakt worden en zal aan de klant akkoord worden gevraagd alvorens te 
starten met de werkzaamheden.  


