Prijzen Microloon
De totale aanschafprijs bestaat uit éénmalige licentiekosten en terugkerend jaarlijks onderhoud. Daarnaast kunt u kiezen
voor aanvullende services en extra’s.

Licentie
(eenmalig)

berekeningen
t/m

Onderhoud
(jaarlijks)

Archiveerservice
(jaarlijks)

Nakijkservice
(jaarlijks)

Dashboard
(jaarlijks)

65 per jaar

€

200,00

€

199,00

€

26,00

€

54,00 *

€ 323,00

t/m 125 per jaar

€

400,00

€

277,00

€

52,00

€ 108,00 *

€ 323,00

t/m 250 per jaar

€

600,00

€

355,00

€

78,00

€ 161,00 *

€ 323,00

t/m 375 per jaar

€

800,00

€

435,00

€ 103,00

€ 215,00 *

€ 323,00

t/m 500 per jaar

€ 1000,00

€

516,00

€ 130,00

€ 270,00 *

€ 323,00

t/m 1000 per jaar

€ 1200,00

€

607,00

€ 155,00

€ 323,00 *

€ 323,00

Onbeperkt

€ 1400,00

€

695,00

€ 155,00

€ 323,00 *

€ 647,00

Extra gebruiker

€

200,00

€

120,00

Werkgeversdeel
(online portal)

Werknemersdeel
(LOONapp)

Mutatie import
(EPI/EWI)

Loonportal per onderdeel

berekeningen
t/m 1000 per jaar

(maandelijks)

€

17,50

€

17,50

€

15,00

Onbeperkt

(maandelijks)

€

35,00

€

35,00

€

30,00

(maandelijks, per administratie)

€

5,00

€

5,00

€

5,00

Accountancyversie

Loonadministratiepakket

Optionele extra’s

Op basis van 1000 berekeningen **

*

Nakijkservice: De prijs voor de nakijkservice is voor één administratie, per extra administratie brengen wij € 50 per jaar in
rekening. Het eenmalig nakijken van uw vaste gegevens is 50% van de kosten van de nakijkservice per jaar. De nakijkservice
is niet mogelijk voor bedrijven die administraties doen voor derden.

**

Bij de onbeperkte versie van Microloon is het getoonde bedrag voor 1000 berekeningen per jaar, daarna geldt:
- Archiveerservice
€ 24,- per 1000 berekeningen extra per jaar
- Nakijkservice
€ 150,- per 1000 berekeningen extra per jaar én € 50,- per jaar per extra administratie

www.microloon.nl/bestellen

Het maximaal aantal berekeningen per jaar geldt voor een onbeperkt aantal administraties.
Het onderhoud wordt per jaar gefactureerd en geldt altijd voor alle aanwezige services en extra’s.
Als u ‘gelijktijdig’ in Microloon wilt werken, dient u een extra licentie aan te schaﬀen per extra gebruiker.

Overstapabonnement CASH Lonen
Microloon gebruikers kunnen nu een overstapabonnement naar CASH Lonen
afsluiten. Steeds meer van uw bedrijfsprocessen spelen zich online af. U voert
misschien al online uw boekhouding, factureert digitaal en heeft misschien zelfs
een CRM systeem in de cloud draaien. Wanneer u uw salarisadministratie tot
nu toe nog oﬄine via Microloon voerde, is het nu mogelijk om ook voor uw
salarisverwerking van de voordelen van online werken te genieten!

Wilt u overstappen naar online verlonen? Vraag dan nu een online demo of gratis proef aan!

De Loonportal
Elke organisatie is verplicht om de veiligheid van privacygevoelige informatie,
zoals persoonsgegevens op loonstroken, jaaropgaven en arbeidscontracten, te
waarborgen. Met de Loonportal voor salarisverwerkers worden deze gegevens
op een beveiligde en eﬃciënte online omgeving gedeeld met werknemers via de
LOONapp én krijgt u toegang tot mooie rapportages!
Voor accountants- en administratiekantoren bestaat de Loonportal uit twee
onderdelen, elk € 5,- per administratie per maand op basis van nacalculatie:
Werkgeversdeel en Werknemersdeel (incl. LOONapp).

Onderhoudscontract & doorgroeien
Door de betaling van het jaarlijkse onderhoudsbedrag, krijgt u alle noodzakelijke
updates met de wettelijke aanpassingen en de functionele verbeteringen in
Microloon én kunt u onbeperkt gebruikmaken van de deskundige Helpdesk.
De prijs van het onderhoud is afhankelijk van de pakketgrootte die u hebt
aangeschaft. Het onderhoudstarief kan jaarlijks geïndexeerd worden conform
de algemene voorwaarden.
Indien u een onderhoudscontract heeft afgesloten, betaalt u bij doorgroei naar
een grotere Microloonversie of extra services van Microloon uitsluitend het
verschil in prijs bij.

www.microloon.nl/bestellen

