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Het doet ons genoegen dat u gekozen heeft voor het werken met Microloon. Om in de toekomst 

verzekerd te zijn van nieuwe versies en van telefonische ondersteuning dient u dit formulier ingevuld 

gescand per e-mail te verzenden naar info@microloon.nl of op te sturen naar: Microloon B.V., 

Alexanderstraat 3, 2514JL te Den Haag. Tevens bevestigt u bij ondertekening dat u akkoord gaat met 

onze algemene- en licentievoorwaarden.  

 
MICROLOON, salarisadministratiesoftware Eenmalige Licentie  Jaarlijks onderhoud

  

 maximaal 65 berekeningen per jaar € 200,-  €   176,-  

 maximaal 125 berekeningen per jaar € 400,-  €   242,-  

 maximaal 250 berekeningen per jaar € 600,-  €   308,-  

 maximaal 375 berekeningen per jaar € 800,-  €   374,-  

 maximaal 500 berekeningen per jaar € 1000,-  €   440,-  

 maximaal 1000 berekeningen per jaar € 1200,-  €   506,- 

 onbeperkt aantal berekeningen € 1400,-  €   572,- 

 

Extra gelijktijdige gebruikers   Eenmalige licentie Jaarlijks onderhoud 

 Extra gebruiker  .....  x € 200,- €   100,- 

 

Aanvullende diensten Archiveerservice per jaar Nakijkservice per jaar * 

Maximaal 65 berekeningen per jaar  €   24,-  €   50,-  

Maximaal 125 berekeningen per jaar  €   48,-   € 100,-  

Maximaal 250 berekeningen per jaar  €   72,-   € 150,-  

Maximaal 375 berekeningen per jaar  €   96,-   € 200,-  

Maximaal 500 berekeningen per jaar  € 120,-   € 250,-  

Maximaal 1000 berekeningen per jaar  € 144,-   € 300,-  

Onbeperkt aantal berekeningen per jaar  € 144,- voor 1000  € 300,- voor 1000 

 +   €   24,- per jaar per 1000 extra     +  € 150,- per 1000 extra 

 

Extra administratie bij de nakijkservice   €   50,- per administratie 

 Eenmalig nakijken van uw vaste gegevens: eenmalig 50% van de jaarlijkse kosten van de nakijkservice. 

*) De prijs voor de nakijkservice geldt voor één administratie. De nakijkservice is niet mogelijk voor bedrijven die   

administraties doen voor derden.  

 

Extra services                                     Lonen Administratie Dashboard             Mutatie Import                   MijnSalarisPostvak.nl 

t/m 1.000 berekeningen                                        €   300,-                                      €   180,-                             €   210,- 

Onbeperkt                                                                €   600,-                                      €   360,-                             €   420,- 

          

 

 

 

      Z.O.Z. 
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Voorbedrukte salarisspecificatie formulieren ** 

.... los A4   500 stuks € 29,00 

.... los A4 1000 stuks € 56,00 

.... los A4 1750 stuks € 94,50 

 

Papier wordt afgeleverd als de betaling voor de licentie door ons is ontvangen. 

**) Voor formulieren gelden de volgende condities: bij orders tot € 250 wordt € 12,50 verzend- en administratiekosten in     

     rekening gebracht. Bij orders boven de € 500,- wordt 10% korting verleend en bij orders boven de € 1250,- wordt 20%  

     korting verleend. 

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

 

 

Bedrijfsnaam :…………………………………………      Contactpersoon M/V :………………………………… 

 

Adres :…………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Postcode en plaats :…………………………………..…………………...………………………………………………… 

 

Postcode en postbus :…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nr Kamer van Koophandel :…………………………………….. Te: ..………………………………………….. 

 

Telefoonnummer :…………………………………….. Fax:…….……………………………………... 

 

E-mail :…………………………………………………………………………………………..... 

 

Via Dealer  :……………………………………………………………………………………………. 

 

Opmerkingen : …………………………………………………………………………………………… 

 

Microloon B.V.:                                             Handtekening klant voor akkoord: 

 

 
                                                                                           d.d. ……/……/………  te 

……………………           

 

 

 

 

  


