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Voorbeeld berekening 
 

Salaris: 2.400 euro per periode van 4 weken.  
Dit is 15 euro per uur.  
Uw tarief wordt dan  

15 euro x 1,95 * = 29,25 euro per uur. 
 
* Vraag om de actuele tarieven. 
 

 
 
 
 
Met Multiselect Payroll selecteert u zelf uw flexibele 
collega’s en bepaalt u de hoogte van het brutosalaris. 
De kostprijs van flexibel inzetbaar personeel via 
Multiselect is gelijk aan de kostprijs van uw eigen 
personeel en in sommige gevallen zelfs voordeliger. 
Anders dan bij uw vaste personeel, betaalt u namelijk 
niets bij ziekte of een periode met strenge vorst. 
Heeft u tijdelijk geen werk voor uw medewerkers? 
Dan stopt u met inlenen. Wanneer er een nieuw 
project start, zet u uw flexibele schil weer in. U heeft 
voor elke situatie een goede oplossing, dankzij uw 
flexibele schil. 
 
 
 

Multiselect = flexibiliteit  
flexibiliteit zoals flexibiliteit bedoeld is 
Voor ondernemers in de bouwkolom is het elke dag hollen of stilstaan. Dit heeft ook weerslag op uw 
personeelsbezetting. Om hier op te anticiperen en continuïteit te waarborgen, is het opbouwen van een flexibele 
schil de oplossing.  
 
Multiselect faciliteert bedrijven in de bouwkolom bij het snel en efficiënt opbouwen van deze flexibele schil tegen 
een lage kostprijs. We noemen dit: Multiselect Payroll. Met Multiselect houdt u uw waardevolle flexibele 
medewerkers èn betaalt u alleen gewerkte uren tegen een laag tarief. Werkt de medewerker niet, dan betaalt u ook 
niets. De kostprijs per gewerkt uur van uw flexibele medewerker is hetzelfde, als die van uw vaste medewerker.  
Een unicum in de bouw! 
 
 
 
 
 

 

 
 
Rechten = Plichten 

Uw flexibele en vaste personeel hebben 
vergelijkbare arbeidsvoorwaarden en vergelijkbare 
rechten en plichten, als uw flexibele personeel die  
u via Multiselect Payroll aan het werk hebt. 
Multiselect heeft een grote staat van dienst in het 
flexibel verlonen van mensen in de bouw. We zijn  
in het bezit van alle belangrijke 
kwaliteitscertificaten. (Referenties op aanvraag.) 

 

De plicht die u als inlener heeft, is om na elke 
periode de gewerkte uren van uw flexibele 
medewerkers te fiatteren. Dit doet u met ons 
gebruikersvriendelijke online klantenportaal. 
Fiatteren kunt u in slechts een paar minuten per 
maand en geeft u direct inzicht in de kosten. 

 

Wet Werk en Zekerheid 
De wet Werk en Zekerheid verplicht werkgevers 
om medewerkers na 2 jaar een vast contract te 
geven. Omdat wij aangesloten zijn bij de Algemene 
Bond Uitzendondernemingen (ABU), mogen wij 
deze termijn tot 5,5 jaar verlengen.  

 

Multiselect = Juridisch werkgever 
Multiselect wordt juridisch werkgever van uw 
flexibele schil. Juridisch werkgever zijn betekent 
dat Multiselect alle handelingen verzorgt die voor 
goed werkgeverschap van belang zijn.  
 

Kosten flexibel personeel = Kosten vast personeel 



 

  

 
 
 

 
 

Snel beginnen = Direct profiteren 
Het opbouwen van een goede flexibele schil kost tijd. U kunt echter wel 
per direct beginnen door uw huidige flexibele contracten door 
Multiselect te laten verlonen. Daarmee profiteert u per direct van een 
langdurige flexibele schil met tijdelijke contracten. 
 

 

 
Payroll bij Multiselect 

 
Voordelen voor u 
 

 De kostprijs voor flexibel personeel = de kostprijs voor uw vaste medewerkers 
 Ontzorging HR: wij verzorgen voor deze medewerkers de personeelsadministratie  
 5,5 jaar flexibele inzet per medewerker 
 Géén werkgeverslasten en risico’s bij ziekte 
 Uw personeelskosten heeft u snel en overzichtelijk in beeld 

Voordelen voor uw medewerker 

 Persoonlijke benadering 
 Aansluiting Bouw Pensioen Fonds 
 Mogelijkheden voor scholing 
 Dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw vaste medewerkers, hun collega’s 
 Korte lijnen  

 
 

Certificering 
Goed voor u om te weten. Wij hebben alle belangrijke 
certificeringen: 

 NEN 4400-1 
 VCU 
 SNA 

Wij zijn aangesloten bij: 
 de ABU 
 

 

Contact 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Wij 
maken graag een afspraak. Wij inventariseren 
uw vraag en bieden u een persoonlijk voorstel.  
 
U bereikt ons via 088-1801211 of via een mail 
naar: info@multiselect.nl. Graag horen wij  
van u!  
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Voorbeeld berekening

Salaris: 2.400 euro per periode van 4 weken.
Dit is 15 euro per uur.
Uw tarief wordt dan

15 euro x 1,95 * = 29,25 euro per uur.

* Vraag om de actuele tarieven.

Met Multiselect Payroll selecteert u zelf uw flexibele
collega’s en bepaalt u de hoogte van het brutosalaris.
De kostprijs van flexibel inzetbaar personeel via
Multiselect is gelijk aan de kostprijs van uw eigen
personeel en in sommige gevallen zelfs voordeliger.
Anders dan bij uw vaste personeel, betaalt u namelijk
niets bij ziekte of een periode met strenge vorst.
Heeft u tijdelijk geen werk voor uw medewerkers?
Dan stopt u met inlenen. Wanneer er een nieuw
project start, zet u uw flexibele schil weer in. U heeft
voor elke situatie een goede oplossing, dankzij uw
flexibele schil.

Multiselect = flexibiliteit
flexibiliteit zoals flexibiliteit bedoeld is
Voor ondernemers in de bouwkolom is het elke dag hollen of stilstaan. Dit heeft ook weerslag op uw
personeelsbezetting. Om hier op te anticiperen en continuïteit te waarborgen, is het opbouwen van een flexibele
schil de oplossing.

Multiselect faciliteert bedrijven in de bouwkolom bij het snel en efficiënt opbouwen van deze flexibele schil tegen
een lage kostprijs. We noemen dit: Multiselect Payroll. Met Multiselect houdt u uw waardevolle flexibele
medewerkers èn betaalt u alleen gewerkte uren tegen een laag tarief. Werkt de medewerker niet, dan betaalt u ook
niets. De kostprijs per gewerkt uur van uw flexibele medewerker is hetzelfde, als die van uw vaste medewerker.
Een unicum in de bouw!

Rechten = Plichten
Uw flexibele en vaste personeel hebben
vergelijkbare arbeidsvoorwaarden en vergelijkbare
rechten en plichten, als uw flexibele personeel die
u via Multiselect Payroll aan het werk hebt.
Multiselect heeft een grote staat van dienst in het
flexibel verlonen van mensen in de bouw. We zijn
in het bezit van alle belangrijke
kwaliteitscertificaten. (Referenties op aanvraag.)

De plicht die u als inlener heeft, is om na elke
periode de gewerkte uren van uw flexibele
medewerkers te fiatteren. Dit doet u met ons
gebruikersvriendelijke online klantenportaal.
Fiatteren kunt u in slechts een paar minuten per
maand en geeft u direct inzicht in de kosten.

Wet Werk en Zekerheid
De wet Werk en Zekerheid verplicht werkgevers
om medewerkers na 2 jaar een vast contract te
geven. Omdat wij aangesloten zijn bij de Algemene
Bond Uitzendondernemingen (ABU), mogen wij
deze termijn tot 5,5 jaar verlengen.

Multiselect = Juridisch werkgever
Multiselect wordt juridisch werkgever van uw
flexibele schil. Juridisch werkgever zijn betekent
dat Multiselect alle handelingen verzorgt die voor
goed werkgeverschap van belang zijn.

Kosten flexibel personeel = Kosten vast personeel



Snel beginnen = Direct profiteren
Het opbouwen van een goede flexibele schil kost tijd. U kunt echter wel
per direct beginnen door uw huidige flexibele contracten door
Multiselect te laten verlonen. Daarmee profiteert u per direct van een
langdurige flexibele schil met tijdelijke contracten.

Payroll bij Multiselect

Voordelen voor u

 De kostprijs voor flexibel personeel = de kostprijs voor uw vaste medewerkers
 Ontzorging HR: wij verzorgen voor deze medewerkers de personeelsadministratie
 5,5 jaar flexibele inzet per medewerker
 Géén werkgeverslasten en risico’s bij ziekte
 Uw personeelskosten heeft u snel en overzichtelijk in beeld

Voordelen voor uw medewerker

 Persoonlijke benadering
 Aansluiting Bouw Pensioen Fonds
 Mogelijkheden voor scholing
 Dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw vaste medewerkers, hun collega’s
 Korte lijnen

* Vraag een offerte op maat.

Certificering
Goed voor u om te weten. Wij hebben alle belangrijke
certificeringen:

 NEN 4400-1
 VCU
 SNA

Wij zijn aangesloten bij:
 de ABU

Meer informatie is op verzoek verkrijgbaar

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Wij
maken graag een afspraak. Wij inventariseren
uw vraag en bieden u een persoonlijk voorstel.

U bereikt ons via 088-1801211 of via een mail
naar: info@multiselect.nl. Graag horen wij
van u!


