Wij verzorgen graag uw
salarisadministratie

Horeca-salarisadministratie – elke maand een salarisslip – jaaropgave – bruto/netto berekeningen –
aangifte loonbelasting - salaris technische begeleiding en advies - kennisoverdracht

Onderdeel van de Van Spronsen & Partners Groep

Van Spronsen & Partners horeca - salarisadministratie
Wij zijn ruim 28 jaar ondernemend actief binnen de horeca- en Leisure markt. De Van Spronsen & Partners Groep bestaat uit vier onafhankelijke
bedrijven die gezamenlijk één doel nastreven: "De ondernemer en zijn doel centraal stellen en voor iedere ondernemer maatwerk leveren."
Kenmerkend voor onze methode is dat wij niet alleen uitvoeren, maar ook signaleren, objectief & confronterend en to the point zijn.
Wij zien onze klanten als ondernemers
Als horeca ondernemer maakt u lange dagen. Uw prioriteit ligt op de werkvloer omdat hier uw omzet gegenereerd wordt. Daar ligt uw kwaliteit, focus
en expertise. Na een lange dag kijkt u hopelijk tevreden terug: goede omzet, tevreden gasten en een gevoel van tevredenheid bij uzelf. Ook
vermoeidheid speelt dan een rol. Maar dan is de werkdag nog niet voorbij want uw personeelsadministratie vereist nog aandacht. Nieuwe
medewerkers, wijziging van het aantal uren voor een vaste medewerker, uurloonwijzigingen en vakantiegelden zijn zomaar een aantal onderwerpen
waarvan enig verstand van zaken vereist is om dit op juiste wijze te verwerken. Misschien heeft u dit geautomatiseerd maar dan nog zult u zich moeten
verdiepen in de materie van de salarisadministratie.
Dit is een tijdrovende klus. Wij willen deze zorg graag uit uw handen nemen door de salarisadministratie voor u te verzorgen. Door onze jarenlange
ervaring in het verzorgen van de salarisadministratie voor horecabedrijven spreekt onze kennis voor zich. Een horecaonderneming valt of staat met haar
personeel, het is dan ook uitermate belangrijk om er voor te zorgen dat zij hier op juiste wijze voor beloond worden.
Onze werkwijze
Wij bespreken uw wensen en passen onze dienstverlening hier op aan. Zo kunt u aangeven hoe u uw gegevens wilt aanleveren maar wij hebben hier
natuurlijk ook handige formulieren voor. Het is voor ons belangrijk dat uw salarisadministratie goed en correct wordt uitgevoerd en dat het geheel naar
uw tevredenheid is. Daarnaast attenderen wij u op eventuele wijzigingen in de horeca CAO of andere wetswijzigingen. Op deze manier hoeft u zich niet
bezig te houden met dit soort zaken en kunt u zich richten op uw onderneming.
Uw gegevens binnen handbereik.
Salarisstroken en de bijbehorende rapportage zijn altijd beschikbaar. Geheel naar uw behoefte kunt u deze per post, e-mail ontvangen of via een online
verbinding inzichtelijk krijgen. Misschien wilt u direct inzage in uw rapportage? Dat regelen wij graag voor u. Wij werken onder meer met de volgende
software: Unit 4, Dyflexis, Untill en Nostradamus.
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Dit doen wij voor u
Dienstbaarheid is bij ons een belangrijk speerpunt. Dit komt naar voren in onze werkwijze, waarbij u bepaalt wat uw wensen zijn en de wijze van
contact die bij uw manier van handelen past. Om duidelijk aan te geven wat u van ons kunt verwachten op basis van de salaris technische aspecten
vindt u hieronder een overzicht van de werkzaamheden die wij al jaren verzorgen voor onze klanten.
Onze dienstverlening
• Inlezen van uw mutaties via een online module.
• Toetsing op de geldende cao.
• Toetsing aan de wettelijke voorschriften van de belastingdienst en het pensioenfonds.
• Wij leveren betaalbestanden aan die u in uw bankpakket kunt inlezen zodat het overmaken van de salarissen u weinig tijd kost.
• Het verzorgen van de aangifte loonbelasting bij de belastingdienst.
• Vraagbaak voor al uw vragen en onduidelijkheden.
• Contacten onderhouden met de diverse relevante instanties.
• Binnen enkele minuten kunnen wij u een bruto-netto berekening verstrekken.
• Indien uw salarisadministrateur niet beschikbaar is, sturen wij een administrateur om uw zorgen uit handen te nemen.
• Diverse maandelijkse rapportages met betrekking tot de verwerking van de salarissen, aangevuld met boekhoudkundige ondersteuning.
• Jaaropgaven voor uw personeel en het bijbehorende administratieve jaarwerk.
Dit is slechts een greep uit wat wij kunnen betekenen voor u. Het nog ontbrekende deel hiervan zouden wij u graag persoonlijk toelichten.
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Met ons heeft u contact
Wij drinken graag een kop koffie met u om nader kennis te maken. U hoeft daarvoor niets te doen, wij zoeken contact met u. Kunt u niet wachten?
Bel dan 071-5418297 en vraag naar Monique. We wensen u veel succes, en hopen u te mogen verwelkomen als klant!

Monique Korenhof

Angelique van Laar

Claudia Uijttenhout

Van Spronsen & Partners horeca – salarisadministratie
Herenweg 83, 2361 EJ Warmond
071 541 8297
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Leiden: 28053582
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