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Zelf doen of uitbesteden? Beiden is mogelijk voor uw 
salarisadministratie. Doet u het zelf? Dan is het fijn 
om zekerheid te hebben als er iemand uit valt. Kiest 
u voor uitbesteden? Dan heeft u geen zorgen over de 
continuïteit. Kies voor continuïteitsborging of volledige 
ontzorging door Salure.

Kiest u ervoor om de salarisadministratie uit te 
besteden of wilt u zich oriënteren op de voordelen 
van uitbesteding? Salure biedt u kwaliteit, continuïteit 
én uitstekende service. U bepaalt zelf de scope 
van de dienstverlening; van enkel controle op de 
salarisverwerking tot uitbesteding van de gehele 
salarisadministratie.  
 
De drie belangrijkste voordelen van uitbesteden aan 
Salure:
• Continuïteitsborging 

De continuïteit van het proces is geborgd;
• Tijdbesparing  

U creëert tijd door de secundaire processen te 
laten verzorgen;

• Kostenvoordelen 
Schaalvoordelen bieden u kostenvoordeel.

Salure kiest voor intensieve communicatie en een 
transparante werkwijze. Hiermee willen wij u het 
gevoel geven een verlengstuk van uw organisatie 
te zijn. Zodoende krijgt uw onderneming wat het 
verdient: professionele aandacht en een uitstekende 
salarisadministratie. 

Ervaar de kracht van een team
Salure waarborgt de continuïteit van uw 
salarisadministratie doordat onze experts in 
teamverband werken. Met het uitbesteden van 
uw salarisadministratie aan Salure, krijgt u dus 
beschikking over een zogenoemd klantteam van 
salarisadministrateurs.  
 
Drie voordelen van een klantteam van Salure:
• Kennis & Kunde 

Combinatie van ervaring en deskundigheid;
• Continuïteit gegarandeerd 

U bent nooit meer afhankelijk van één persoon;
• Altijd bereikbaar 

Het klantteam is altijd bereikbaar voor vragen.

Salarisadministratie x Slimme Software = Salure
Deze handige formule wilden wij u niet onthouden. 
De combinatie van de payroll experts van Salure 
enerzijds, en gedegen software anderzijds 
is namelijk dé formule voor een efficiënte en 
een kwalitatief goede salarisadministratie. 
De professionals van Salure hebben gedegen 
ervaring, de juiste opleidingen genoten en up-to-
date kennis van de wet- en regelgeving.

Service is het Sleutelwoord
Veel organisaties gingen u al voor met het 
uitbesteden van uw salarisadministratie aan 
Salure. Daarmee is in alle gevallen de kwaliteit van 
de salarisverwerking sterk verbeterd en namen de 
beheerkosten af. Wilt u dat uw salarisadministratie 
soepel, tijdig en volledig draait? Laat u ontzorgen 
door de professionals van Salure.  

“Met Salure kiest u voor 
een Soepele  
Salarisadministratie”
 

Bent u enthousiast geworden over het uitbesteden 
van uw salarisadministratie aan Salure? Wilt 
u meer weten over de mogelijkheden om 
de continuïteit van uw salarisadministratie 
te waarborgen? Salure voorziet u graag van 
informatie die volledig is toegespitst op uw 
organisatie.  
Neem contact op met Jaco van Hengel. 

T 0182-543643
E info@salure.nl
I www.salure.nl

“Salure ontzorgt met  
salarisadministratie op maat”

www.salure.nl


