
Berekeningen
Licentie

(eenmalig)
Onderhoud
(jaarlijks)

Archiveer-
service

(jaarlijks)

Nakijk-
service *
(jaarlijks)

Dashboard
(jaarlijks)

t/m 65 per jaar € 200 € 219 € 30 € 61 € 364

t/m 125 per jaar € 400 € 305 € 59 € 122 € 364

t/m 250 per jaar € 600 € 391 € 88 € 182 € 364

t/m 375 per jaar € 800 € 479 € 117 € 242 € 364

t/m 500 per jaar € 1000 € 568 € 146 € 305 € 364

t/m 1000 per jaar € 1200 € 668 € 175 € 364 € 364

Onbeperkt € 1400 € 765 € 175 ** € 364 ** € 729

Extra gebruiker € 200 € 132    

                  Optionele extra's

* Nakijkservice: De prijs voor de jaarlijkse nakijkservice is voor één administratie, voor extra administraties brengen wij € 50 per jaar, per    
   administratie in rekening. De nakijkservice is niet mogelijk voor bedrijven die administraties doen voor derden.
   Het is ook mogelijk om de nakijkservice eenmalig af te nemen. Het eenmalig nakijken van jouw vaste gegevens is 50% van de kosten van 
   de jaarlijke nakijkservice. 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 extra administratie per jaar.

Prijslijst Microloon 2023

De Loonportal

€ 17,50Werkgeversdeel
Prijs per maand t/m 1000 berekeningen per jaar.

€ 35,00Werkgeversdeel onbeperkt
Prijs per maand vanaf 1000 berekeningen per jaar.

€ 17,50Werknemersdeel
Prijs per maand t/m 1000 berekeningen per jaar.

€ 35,00Werknemersdeel onbeperkt
Prijs per maand vanaf 1000 berekeningen per jaar.

€ 5,00
per administratie

Werkgeversdeel Accountancy  versie

€ 5,00
per administratie

Werknemersdeel Accountancy versie

Extra's

€ 15,00Mutatie Import (EPI)
Prijs per maand t/m 1000 berekeningen per jaar.

€ 30,00Mutatie Import (EPI) onbeperkt
Prijs per maand vanaf 1000 berekeningen per jaar.


