
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Salarisadministratie 
 Uitbesteden of toch zelf doen? 
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              Salarisadministratie uitbesteden 

 

 

Beste Relatie, 

Voor veel ondernemers is het uitbesteden van de salarisadministratie een simpele keuze. 

Je bespaart veel tijd, je hoeft geen studies te wijden aan wet- en regelgeving omtrent 

salarisadministratie en alle lastige vragen van medewerkers over hun salaris kun je 

doorverwijzen naar de salarisadministrateur.  

Een ander bijkomend voordeel wanneer je de salarisadministratie uitbesteed is het feit dat 

je de verantwoordelijkheid ook uit handen geeft. De salarisexperts van Annonu hebben de 

kennis en kunde in huis om de salarisadministratie altijd correct uit te voeren. Zo vermijd je 

het risico van boetes door de belastingdienst.  

Kortom, samenwerken met Annonu is helemaal niet zo’n slecht idee. Je salarisadministratie 

loopt altijd op rolletjes. Zonder dat je ernaar om hoeft te kijken kun je ervan uit gaan dat de 

loonstroken van je medewerkers altijd correct en op tijd de deur uit gaan. Dan kun jij je 

weer focussen op de dingen die er echt toe doen. En als je vragen hebt kun je onze experts 

altijd bellen. 

Wij komen graag een keer bij je langs om onze werkwijze te demonstreren en de 

mogelijkheden te bespreken. Je kunt ons bereiken onder telefoonnummer 010 – 7897800 

of stuurt ons een bericht voor een afspraak.  

 

Met vriendelijke groet, 

De salarisexperts van Annonu  

https://annonu.nl/contact-kantoor/
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            HET GEMAK VAN ONZE SERVICE  

SALARISADMINISTRATIE ZO 
EFFICIËNT MOGELIJK 

SALARISADMINISTRATIEIN DE 
CLOUD 

GEEN ZORGEN OVER UW 
SALARISADMINISTRATIE  

 
 Je kunt ervoor kiezen 

om de gehele 
salarisadministratie 
aan ons uit te 
besteden. Maar het is 
ook mogelijk om je 
salarisadministratie 
zélf te doen met 
ondersteuning van 
onze salarisexperts. 

 

Door het werken in de 
cloud heb je altijd en 
overal toegang tot jouw 
administratie. Met altijd 
toegang tot je beveiligde 
omgeving wordt 
papierwerk geheel 
overbodig en je hoeft  je 
zich geen zorgen te 
maken over het bewaren 
van documenten. 

 

Ons team bestaat uit 
ervaren HR- en 
salarisspecialisten, 
deskundig, 
oplossingsgericht en 
proactief. Zo 
garanderen wij jou dat 
je salarisverwerking 
altijd voldoet aan de 
laatste sociale- en 
fiscale wet- en 
regelgeving. 

DIGITAAL DOSSIER MANAGEMENT RAPPORTAGES SALARISRAPPORTAGES EN 
AANGIFTES 
 

 

Uiteraard kun je in ons 
systeem een online 
personeelsdossier 
bijhouden. Ook kunt je 
hier documenten 
uploaden en zichtbaar 
maken voor je eigen 
medewerkers. 

 

Met onze applicatie heb 
je real-time zicht op jou 
HR- en salarisgegevens. 
Deze worden 
weergegeven in 
overzichtelijke 
management 
rapportages. Zo heb je 
altijd inzicht in je 
personeelskosten. 

 
 

 

Online heb je altijd 
toegang tot 
salarisrapportages, 
zoals bijvoorbeeld de 
loonstroken, 
betaalbestanden, 
loon- en 
pensioenaangiftes, 
journaalposten en 
standenregisters. 

DIGITAAL WIJZIGINGEN 
DOORVOEREN 

FUNCTIONERING EN BEOORDELING SALARIS APP VOOR 
WERKNEMERS 
 

. Je kunt online 
wijzigingen van je 
personeel doorgeven. 
Na jouw goedkeuring 
kunnen de mutaties 
worden verwerkt door 
onze salarisexperts. 

 

Het is ook mogelijk om 
functionerings- en 
beoordelingsgesprekken 
in te plannen en vast te 
leggen in het digitale 
dossier van je 
medewerkers. 

. Het salarissysteem 
biedt je een App met 
functionaliteiten voor 
medewerkers om real 
time gegevens op te 
vragen via de SMART 
telefoon. 
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Maak gebruik van onze salarisexperts                    
dan weet je dat je goed zit 
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                    Duidelijke afspraken en tarieven voor onze dienstverlening 

 

Wij houden van duidelijke afspraken. Wij werken met servicepakketten die je tussentijds 
zonder veel gedoe kunt aanpassen aan jou wensen.  

Met de servicepakketten Self service of Full service bepaalt je zelf welke werkwijze het 
beste bij jou passen. Zo kun je bijvoorbeeld de eenvoudige salarisadministratie zelf 
verwerken met onze salarisexperts als back-up. De complexere salarisadministraties kun je 
aan ons uitbesteden. Of als je met vakantie gaat kunnen onze salarisexperts de 
salarisverwerking van die periode moeiteloos van je overnemen. De keuze is aan jou. Met 
elkaar stellen wij een optimale werkverdeling vast in een samenwerkingsovereenkomst. 
 

Diensten Servicepakket 
Self service 

Servicepakket 
Full service 

 € 4,95* € 9,95* 

Licentie online HR & salarisadministratiepakket   

Salaris App voor eigen werknemers   

HR functionaliteiten voor werkgever   

Online indienen verlof en declaraties door werknemers   

Onderhoud CAO    

Jaarafsluiting   

Inrichting en onderhoud salarissysteem   

Vragen stellen aan Annonu salarisexperts   

Verwerken personeels- en salarismutaties   

Verzorgen salarisrun   

Indienen loonaangiften   

Indienen pensioenaangiften   

*) Tarief per salarisstrook per maand excl. btw  
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Bezoekadres 

Annonu Finance b.v. 

Rhijnspoor 209 

2901 LB Capelle aan den IJssel 

 

Postadres 

Annonu Finance b.v. 

Postbus 90 

2900 AB Capelle aan den IJssel 

 

T +31 10 789 78 00 

W annonu.nl 

K.v.K 24238036 

NOAB AB2436 

 

https://annonu.nl/

