Opdrachtformulier
INZET MET ZORG
JOUW GEGEVENS
Naam praktijk/bedrijf
Achternaam

Man

Voorletters

Roepnaam

E-mailadres

Titel

Adres

Telefoonnummer

Postcode

Mobiel nummer

Rekeningnummer

Plaats

Gratis 1e hulp werkgevers

Loon, P&O, Juridisch

Vrouw

Arbo en Re-integratie

Intake en verzuimscan
twv € 97*

Volledige module
€ 102,50 basistarief + € 282,50
per werknemer

Volledige module
€ 180

Regresdekking verzuim
twv € 507*

Loonadministratie
€ 102,50 basistarief + € 205 per werknemer

Arbodienstverlening (verplicht)
€ 105

€24/7 toegang webapplicatie

Helpdesk P&O / Juridisch
€ 100 per werknemer

Ziek– en betermeldingen
via whatsapp.
€ 30

Korting op het uurtarief P&O
en juridisch € 25

UWV– ondersteuning
€ 41

* in combinatie met een
ziekteverzuimverzekering van Raadhoven

Vertrouwenspersoon
€ 10

Bovengenoemde prijzen gelden voor 2019 zijn per werknemer per jaar en exclusief BTW

REGELS EN BETALING
Door ondertekening van dit formulier ga je een overeenkomst aan met Inzet met Zorg, gevestigd aan
de Wilhelminalaan 1 te De Bilt, Nederland. Belangrijke informatie over bijvoorbeeld onze
KvK-inschrijving en certificering vind je op onze website.
Gewenste ingangsdatum

Aantal werknemers**

Betalingstermijn

j aar

Betalingswijze

A
 utomatische incasso***

halfjaar (+1%)

** J e dient al je werknemers op te geven inclusief oproepkrachten e.d.

kwartaal (+2%)

maand (+3%)

Factuur
*** Verplicht bij betaling in termijnen

ONDERTEKENING
1	Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden,
onze privacyverklaring en onze verwerkersovereenkomst van
toepassing. Je kunt al deze documenten inzien en downloaden
op onze website.
2	Heb je een ziek personeelslid, verwacht je een ziekmelding of
was het ziekteverzuimpercentage in je onderneming over het
vorige kalenderjaar hoger dan 6%? En vraag je arbodienstverlening aan? Dan nemen wij contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
3	
Kies je ook voor de ziekteverzuimverzekering van Raadhoven?
Dan vragen wij je toestemming om noodzakelijke gegevens
met Raadhoven te mogen delen die nodig zijn voor invulling
van de dienstverlening. Het gaat expliciet om niet-medische
informatie of andere bijzondere persoonsgegevens.
4	
Als je kiest voor de betalingswijze automatische incasso, dan
geef je door ondertekening van dit formulier toestemming
aan Inzet met Zorg om doorlopend incasso-opdrachten te
sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van Inzet met Zorg.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de
voorwaarden.

I k verklaar akkoord te gaan met de algemene voorwaarden,
privacyverklaring en verwerkersovereenkomst.
I k verklaar dat er op dit moment geen zieke personeelsleden
zijn, ik niet op de hoogte ben van dreigend ziekteverzuim en
dat het verzuimpercentage in mijn onderneming over het
vorige kalenderjaar niet hoger dan 6% was.
I k geef toestemming om relevante gegevens te delen met
Raadhoven die nodig zijn voor de invulling van de dienstverlening. Dit geldt niet voor medische informatie of andere
bijzondere persoonsgegevens.

Voor akkoord opdrachtgever
Datum

Plaats

Naam

Handtekening

