Opstellen van contracten
Tarieven 2016

Als ondernemer kunt u ervoor kiezen om zelf een arbeidscontract op te stellen. U kunt dit
ook simpel uitbesteden. Vaak laten ondernemers dit over aan juristen en advocaten, wat het
een kostbaar gebeuren maakt. Bij het zelf opstellen van een contract, wat u van internet
plukt, bestaat de kans dat u iets vergeet of iets vermeldt wat nietig is. Dat is niet
professioneel! Daarom biedt eMBee u een eenvoudige oplossing:
De eMBee-hulp-bij-contracten-service
eMBee maakt het voor ondernemers eenvoudig. Aan de hand van een door u ingevulde
checklist, stelt eMBee een arbeidsrechtelijk juist contract op. Binnen 24 uur, na ontvangst
van uw gegevens per e-mail. Dit kan een arbeidsovereenkomst zijn, maar ook een
beëindigingsovereenkomst. Zie de onderstaande prijslijst.

Soort contract van de “eMBee-hulp-bij-contracten-service”
Opstellen arbeidsovereenkomst (bepaalde / onbepaalde tijd)
Dit is inclusief een onderzoek welke cao en/of pensioenregeling van
toepassing is
Opstellen verlenging van de arbeidsovereenkomst
Verzorgen van de brief die nodig is i.v.m. de aanzegtermijn
De werkgever moet een maand van tevoren schriftelijk aangeven of de
overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet
Opstellen stageovereenkomst
Dit is inclusief de controle / afstemming met de stageverlenende
organisatie
Opstellen overeenkomst bij proefplaatsing
Opstellen aanhangsels bij de arbeidsovereenkomst, zoals een
scholingsovereenkomst, overeenkomst gebruik bedrijfsauto,
bereikbaarheidsdienst, e.d.
Opstellen beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst
(VSO)
Korting bij het opstellen van één van bovenstaande
overeenkomsten als de werkgever reeds gebruik maakt van de
“eMBee-hulp-bij-contracten-service”
Opstellen eenvoudig personeelsreglement
Inclusief het doornemen
Opstellen volledig personeelsreglement
Opstellen ziekteverzuimprotocol
Inclusief het doornemen
Opstellen andere protocollen of bedrijfseigen regelingen, zoals
omgangsregeling, omgang met verstrekte persoonlijke
beschermmiddelen, e.d.

Tarief per
contract
€ 85,00

€ 45,00
€ 15,00

€ 85,00

€ 85,00
€ 45,00

€ 95,00
- / - 10%

€ 195,00
Op aanvraag
Op aanvraag
€ 95,00
Op aanvraag
Op aanvraag

Bedragen excl. BTW en persoonlijke toelichting.
Indien gewenst neemt eMBee de stukken face tot face met u door. Deze prijs is op aanvraag.
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