Prijslijst 2023
Prijzentabel jaarlijkse kosten per staffel
Aantal
gebruikers:

Jaarlijkse
gebruikskosten:

Aantal
gebruikers:

Jaarlijkse
gebruikskosten:

1 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70

€ 173,50
€ 347,00
€ 520,50
€ 694,00
€ 867,50
€ 1.041,00
€ 1.214,50

151 – 175
176 – 200
201 – 225
226 – 250
251 – 275
276 – 300
301 – 350

€ 2.591,00
€ 2.934,50
€ 3.292,50
€ 3.641,00
€ 3.989,00
€ 4.347,00
€ 4.930,00

71 – 80
81 – 90
91 – 100
101 – 110
111 – 120

€ 1.388,00
€ 1.561,50
€ 1.735,00
€ 1.886,00
€ 2.027,00

351 – 400
401 – 450
451 – 500
501 – 600
601 – 700

€ 5.590,00
€ 6.242,50
€ 6.839,00
€ 7.987,00
€ 9.225,00

121 – 130
131 – 140
141 – 150

€ 2.166,00
€ 2.288,50
€ 2.434,50

701 – 800
801 – 900
901 – 1000

€ 10.470,00
€ 11.715,00
€ 12.902,00

Meer dan 1000 werknemers?

Prijs op aanvraag

Bovengenoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW.

Kortingen
Indien u een contract afsluit voor de duur van twee of drie jaar ontvangt u een korting op de gebruikskosten van
10% respectievelijk 25% in het eerste contractjaar.

Contract
Een contract voor het gebruik van verlofdagen.nl wordt aangegaan met EPOS BV voor de periode van 1, 2 of 3
jaar. Bij een meerjarig contract wordt een korting gegeven op de gebruikskosten in het eerste jaar.
Mits tot drie maanden voor de contractafloop geen schriftelijke opzegging (per e-mail of per brief) is ontvangen
wordt het contract op de peildatum (de contract verlengdatum) jaarlijks stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Een
opzegging wordt door EPOS BV altijd schriftelijk bevestigd.

Eenmalige registratiekosten
Voor het gebruik van de internetapplicatie Verlofdagen.nl betaalt u in het eerste jaar eenmalig € 100,- aan
registratiekosten.

Jaarlijkse berekening van de gebruikskosten
Bij aanvang van het eerste contractjaar worden gebruikskosten in rekening gebracht dat hoort bij het aantal
gebruikers dat u bij het afsluiten van het contract heeft opgegeven. Het opgegeven aantal gebruikers in het
contract dient een redelijke afspiegeling te zijn van het werkelijke gebruik in het eerste jaar. Wanneer blijkt dat er
op de peildatum (de peildatum is jaarlijks de datum waarop het contract is ingegaan) in het nieuwe jaar een overVerlofdagen.nl is een product van EPOS BV.
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realisatie is t.o.v. het opgegeven aantal gebruikers, dan zal het meerdere over het afgelopen jaar alsnog in
rekening worden gebracht.
Voor de gebruikskosten in een vervolgjaar geldt de staffel die hoort bij het aantal geregistreerde actieve
werknemers op de peildatum waarop het nieuwe contractjaar ingaat. Blijkt echter een jaar later op de peildatum
dat het gemiddeld aantal actieve gebruikers een of meerder staffels hoger heeft gelegen dan de staffel die op de
voorliggende peildatum is vastgesteld dan wordt het meerverbruik over het afgelopen jaar op basis van de
daarbij behorende staffel alsnog in rekening gebracht.
Historische gebruikers tellen niet mee bij de vaststelling van de staffel. Dit zijn gebruikers die voor de
verlengdatum uit dienst zijn en als zodanig vóór de peildatum in de applicatie geregistreerd.
EPOS BV behoudt zich het recht om op basis van kostenstijgingen de prijs van de staffels jaarlijks met een
maximum van 3% te verhogen. Mocht een verrekening plaatsvinden over het meerverbruik in een afgelopen
contractjaar dan is daarbij de staffelprijs van toepassing, behorende bij het afgelopen contractjaar.

Taalmodule
Voor het gebruik van de taalmodule (Engels) hanteren wij een opslagpercentage van 10% op de jaarlijkse
gebruikerskosten van Verlofdagen.nl.

Verzuimmodule
Voor het gebruik van de verzuimmodule hanteren wij een opslagpercentage van 20% op de jaarlijkse
gebruikerskosten van Verlofdagen.nl.

Documentmodule
Standaard wordt u 30 Mb beschikbaar gesteld voor de vastlegging van documenten t.b.v. de werknemer dan wel
de vastlegging van collectieve documenten. Heeft u meer documentruimte nodig dan kunt u voor een
opslagpercentage van 10% op de jaarlijkse gebruikskosten 30 Mb keer het aantal actieve gebruikers aan
opslagruimte extra verkrijgen.

Importeren data
Kosten voor het importeren van werknemersgegevens, roosters, verlof budgetten, etc. in Verlofdagen.nl worden
separaat in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Deze kosten worden gebaseerd op een uurtarief. De
uurtarieven voor eventuele werkzaamheden ten aanzien van het importeren van data zijn op aanvraag.

Leveren van maatwerk
De kosten voor het (indien mogelijk) leveren van maatwerk door Verlofdagen.nl, worden in rekening gebracht op
basis van een uurtarief. De uurtarieven voor eventuele werkzaamheden ten aanzien van maatwerk zijn op
aanvraag.

Extra ondersteuning bij de inrichting van uw account
Wenst u extra hulp en/of ondersteuning bij het inrichten van uw Verlofdagen.nl account? De medewerkers van
Verlofdagen.nl kunnen u op verschillende manieren ondersteunen. Neem contact op met onze helpdesk om naar
de mogelijkheden te informeren.

Voorwaarden
De Op het gebruik van de SaaS dienst Verlofdagen.nl zijn de Algemene voorwaarden EPOS Enschede BV en
de Gebruiksvoorwaarden Verlofdagen.nl van kracht

Verlofdagen.nl is een product van EPOS BV.
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Privacy wetgeving
In het kader van de Europese privacywetgeving is op het gebruik van de toepassing Verlofdagen.nl de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht en is er gedurende de looptijd van de overeenkomst
een Verwerkersovereenkomst tussen u en EPOS B.V. van kracht. De toepassing Verlofdagen.nl is aangemeld bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
.
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