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Nieuw aanbod - modulair HRcheckup menu: afzonderlijke HR-Policies op maat 

1. Wat? 

- Een antwoord op vragen van KMO’s naar afzonderlijke HR-policies en HR-documenten. 

- Professionele, uitgebreide en praktische policies en documenten, volledig op maat. 

- Geen verplaatsingen of vergaderingen nodig: tijd- en kosten besparend 

- Lage instapkost met forfaitaire tarieven dankzij onze tool en templates. 

2. Hoe? 

- U kruist op dit formulier de gewenste documenten aan en stuurt dit terug via scan.  

- U vult een checklist in met vragen over uw bedrijf en HR-beleid per thema. 

- U ontvangt binnen de 48 uur het gevraagd HR-document via mail. 

- U kan nadien vragen stellen of aanpassingen bekomen. 

3. Hoeveel? 

- Hieronder een overzicht van de tarieven per HR-document of eventuele combinaties ervan. 

- Ingeval later een volledige HRcheckup, dan wordt deze kost in mindering gebracht. 

- Voor onze abonnement klanten: korting van 10% via de prestatie registratie. 

- Onderstaande tarieven zijn geldig tot minstens 31/12/2017. 

4. Het modulair HRcheckup aanbod: 

1) Car Policy (uitgebreide versie) 

o Personenwagens met privé gebruik       € 180 

o Utilitaire voertuigen zonder privé gebruik      € 120 

o Combinatie personenwagen en utilitaire voertuigen      € 240 

o Checklist overdracht bedrijfsvoertuigen      gratis 

2) Bike Policy 

o Bike policy voor fietsen gratis of voor een lage huur ter beschikking gesteld  € 120 

o Bike policy voor fietsen geleased en ter beschikking gesteld door de werkgever € 120 

o Transfert document voor gratis of aan lage prijs toegekende fietsen    € 90 

3) Phone Policy 

o Abonnement + Gsm, PDA-toestel (of budget), met privé gebruik   € 120 

o Abonnement + Gsm of PDA voor enkel beroepsgebruik    € 90 

o Policies voor toestellen zowel met privé- als beroepsgebruik     € 180 

4) Portable Policy 

o Portable en/of Tablet met privé gebruik      € 90 

o Portable en/of Tablet zonder privé gebruik (GDPR-compliant)   € 120 

o Policies voor toestellen zowel met privé- als beroepsgebruik     € 150 

5) Equipment Policy 

o Policy diverse bedrijfsmiddelen (exclusief wagen, telefonie en IT)   € 60 

In combinatie met car policy, gsm/pda of Portable en/of Tablet-policy   gratis 

o Creditcard policy         € 90 
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6) Homework Policy  

o Structureel thuiswerk: vaste dag(en) per week     € 90 

o Occasioneel thuiswerk (cf. nieuwe wet wendbaar en werkbaar werk 2017)  € 60 

o Beide types thuiswerk        € 120 

7) Bonus Policy (excl. de bepaling van de bonusparameters zelf) 

o Individueel bonusplan (niet-verkopers)      € 120 

o Individueel kommissieplan (verkopers)      € 120 

o Individueel bonusplan én kommissieplan      € 180 

o Resultaat gebonden niet recurrent voordelen (cao 90) bonusplan   € 360 

- Bonusplan en toetredingsakte 

- Opmerkingen register 

- Brief sociale inspectie 

- Brief griffie FOD WASO 

- Ontvangstbevestiging werknemers 

- Informatie fiche bij de uitkering 

8) Policy “kosten eigen aan de werkgever” (KEWG) – compatibel met de RSZ-regels 

o Bedrijfspolicy tot max 15 werknemers of max.5 functies met forfaitaire onkosten € 240 

o Bijlage kosten eigen aan de werkgever zonder opmaak KEWG-bedrijfspolicy  € 120 

o Bijlage kosten eigen aan de werkgever samen met opmaak KEWG-bedrijfspolicy € 300 

9) Work policies en andere tewerkstellingsdocumenten 

o Wijziging uurrooster, overgang van voltijds naar deeltijds of omgekeerd  € 90 

o Bijlage 100 vrijwillige overuren: nieuwe wet wendbaar en werkbaar werk  € 60 

o Bijlage keuze inhaalrust of uitbetaling overuren     € 60 

o Bijlage wachtdiensten        € 90 

o Scholingsbeding         € 120 

o Contract voor zelfstandigen        € 150 

o Overeenkomst praktijkproef (enkele uren onbetaalde test)    € 60 

o Portretrechten (cf. bedrijfsfilms, folders, etc.), privacy (GDPR) en eigendomsrechten € 60 

Opmerking: een arbeidsreglement en arbeidsovereenkomsten kunnen alleen maar aangeleverd worden 

via een volledige Hrcheckup audit traject, gezien de complexiteit ervan en de onderlinge interacties met alle 

andere HR-documenten. Voor een volledig audit traject met oplevering van alle benodigde HR-documenten 

kunnen we een betaalbare vaste prijs voorstellen. Voor KMO’s met subsidies tot 40% op het volledig traject. 

10) Exit documenten 

o Ontslag met opzegtermijn        € 90 

o Ontslag verbreking zonder opzegtermijn      € 120 

o Einde samenwerking in onderling akkoord      € 60 

o Ontslag dringende redenen        in regie 

o Dading vrijstelling van prestaties tijdens de opzegperiode    € 120 

o Dading tijdelijk gebruik firmawagen na het ontslag, incl. andere afspraken  € 120 

Keuze(s) aankruisen, naam, datum, stempel en handtekening:  

(Zie ook de algemene voorwaarden in bijlage) 

 

 

 

 

 

 

 

Te verzenden naar daniel@hrcheckup.be 
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Algemene leverings- en factuurvoorwaarden 
Art. 1 - Algemene gegevens over de onderneming 
Maatschappelijke benaming: HRCHECKUP Rechtsvorm:  Gewone commanditaire vennootschap  Maatschappelijke zetel: P.P. Rubenslaan 27,9820 Merelbeke. 
Ondernemingsnummer:0662.567.408 Erkenningsnr. KMO-portefeuille: DV. A219127 Tel.: +32 (0) 475/44.73.38 E-mailadres: daniel@hrcheckup.be  
De dienstverlener is niet onderworpen aan enige vergunningstelsel en toezichthoudende autoriteit, behoudens de voorwaarden voor de erkenning als KMOP-dienstverlener volgens 
de richtlijnen van het Agentschap Ondernemen. De dienstverlener oefent geen gereglementeerd beroep uit en is niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting. De dienstverlener maakt ook geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.  
Art. 2 - Toepasselijke voorwaarden  
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, worden de wederzijdse rechten en plichten van partijen uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden. 
HRcheckup verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden voorkomend op geschriften van de klant. 
Art. 3 - Offertes   
Een offerte of voorstel van overeenkomst van HRCHECKUP is geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant. De 
prijs en de beschrijving van de prestaties vermeld in de offerte zijn louter indicatief. Indien de offerte is gebaseerd op informatie verstrekt door de klant, staat uitsluitend de klant in 
voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. De geldigheidsduur van offertes is deze zoals erop vermeld. Indien de offerte geen vermelding van geldigheidsduur 
bevat, bedraagt deze 60 dagen. 
Art. 4 - Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelbon zowel door de klant als door een persoon bevoegd om HRcheckup te verbinden is ondertekend, dan wel door een begin 
van uitvoering van de overeenkomst door HRcheckup 
Art. 5 - Zelfstandigheid  
HRcheckup zal de overeengekomen opdracht autonoom verrichten. HRcheckup verbindt zich ertoe op volledige en professionele wijze de haar toevertrouwde opdracht uit te voeren, 
met de ernst en bekwaamheid die de klant van een ervaren specialist mag verwachten. De klant zal aan HRcheckup alle redelijke medewerking verlenen voor het vervullen van haar 
opdracht, onder meer inzake het ter beschikking stellen van de vereiste bedrijfsgegevens.  
Art. 6 - De prijs 
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, worden de bestellingen gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de bestelbon of overeenkomst. 
De opgegeven prijzen zijn exclusief btw. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van HRcheckup valt steeds ten laste van de klant. HRcheckup behoudt zich het 
recht voor om de prijs te verhogen, indien na de bestelling door de klant, een of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de prijs van grondstoffen, energie en 
loonkost) een verhoging heeft ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Het standaard uurtarief bedraagt € 120, tenzij anders overeengekomen. In 
geval de afgevaardigde van HRcheckup zich dient te verplaatsen voor het leveren van haar diensten, zal een forfaitaire verplaatsingstijd worden aangerekend van een halfuur, tenzij 
anders overeengekomen. 
Art. 7 - Leveringsvoorwaarden en –termijnen 
De door HRcheckup opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. Vertragingen in de levering van de diensten kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding ten voordele 
van de klant.   
Art. 8 – Facturatie 
HRcheckup factureert in principe bij het beëindigen van de opdracht. Ingeval een KMOP-dossier kan dit ook na storting van de bijdragen van de klant en de overheid. Voor 
opdrachten zonder subsidies die lopen over meer dan 30 dagen, zal HRcheckup maandelijks een factuur opmaken voor de geleverde prestaties. De facturen voor bijkomende 
werken in regie worden opgemaakt telkens op het einde van elke kalendermaand, met in bijlage telkens een gedetailleerd overzicht van de prestaties. Ingeval van een abonnement 
zijn de facturen vooraf betaalbaar. 
Art. 9 – Betalingsvoorwaarden 
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar binnen de termijn aangeduid op de factuur.  Indien de factuur geen 
betalingstermijn vermeldt, is deze betaalbaar binnen de 15 dagen na de factuurdatum. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling. De factuur wordt geacht 
door de klant te zijn aanvaard, bij gebreke aan schriftelijk protest middels ter post aangetekende brief of via mail binnen de 8 dagen na factuurdatum.  Geen protest kan nog worden 
aanvaard na deze termijn. Het protesteren van de factuur ontheft de klant niet van zijn verplichting de factuur te betalen op zijn vervaldag. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag 
van de factuur zal op het factuurbedrag van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W., een verwijlsintrest verschuldigd zijn.  
Ongeacht of de klant een particulier, dan wel een handelaar is, is de toepasselijke intrestvoet 12 % op jaarbasis, zonder dat deze evenwel lager kan zijn dan de intrestvoet zoals 
bepaald in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Ingeval van gehele of gedeel telijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal 
ten titel van forfaitaire schadevergoeding het schuldsaldo tevens worden verhoogd met 15 % op het openstaande bedrag, met een minimum van 50,00 EUR, dit alles onverminderd 
de aanmanings-, invorderings- en/of gerechtskosten.  HRcheckup behoudt zich tevens het recht voor om een hogere schade te bewijzen. Elke gedeeltelijke betaling van de klant zal 
eerst worden toegerekend op de kosten, vervolgens op de intresten en tot slot pas op de hoofdsom. De niet-betaling op haar vervaldag van een of meer facturen, zal het saldo 
verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal 
opeisbaar maken. Elke laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling HRcheckup et recht om de verschuldigde betaling(en) te compenseren met uitstaande 
schulden die zij zou hebben ten aanzien van de klant.  Ingeval van niet-betaling van de factuur, behoudt HRcheckup zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen uit 
alle lopende overeenkomsten te schorsen en ieder order of lopend contract zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder 
recht op enige vergoeding in hoofde van de klant. Indien er bij HRcheckup op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke 
uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van een of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt HRcheckup zich uitdrukkelijk het recht 
voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de opdracht reeds geheel of gedeeltelijk werd 
uitgevoerd.  Indien de klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt HRcheckup zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging 
en zonder enige vergoeding ten gunste van de klant te ontbinden.  In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20 %, onverminderd het recht 
van HRcheckup om een hogere schade te bewijzen. 
Art. 10 - KMO-Portefeuille 
Ingeval de klant gebruik maakt van subsidies via KMO-portefeuille, is hij zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanvraag van de subsidies en de tijdige betaling van het equivalent 
subsidiebedrag aan Sodexo volgens de voorziene procedure. Ingeval van laattijdige betaling van de subsidie en/of in geval van het doorstorten van een foutief subsidiebedrag, 
waardoor de subsidie komt te vervallen, is de klant automatisch en onherroepelijk gehouden het volledig factuurbedrag te betalen aan HRcheckup. 
Art. 11 – Klachten 
Klachten met betrekking tot de door HRcheckup geleverde prestaties moeten door de klant steeds gemeld worden binnen de 8 dagen na de levering, zo niet worden de geleverde 
prestaties geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door de klant. Het formuleren van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten. 
Art. 12 - KMO-Portefeuille 
Bij annulatie van de overeenkomst zal een forfaitaire kost worden aangerekend als volgt. Annulatie uiterlijk 2 weken voor aanvang diensten: 20% van het totaalbedrag. Annulatie tot 
uiterlijk 1 week voor aanvang diensten: 35% van het totaalbedrag. Annulatie tot binnen 2 dagen voor aanvang diensten: 50% van het totaalbedrag. 
Art. 13 – Vertrouwelijkheid 
Zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na afloop ervan verbindt HRcheckup er zich toe aan niemand informatie te geven van persoonlijke of vertrouwelijke aard betreffende 
de klant, een verbonden vennootschap, een leverancier, klant of partner, en dit eender het belang van deze informatie of de omstandigheden waarin zij ze heeft gekregen. 
Art. 14 – Exclusiviteit 
Beide partijen aanvaarden dat in hoofde van HRcheckup ten aanzien van de klant geen exclusiviteitsverplichting bestaat. Het is HRcheckup dan ook toegestaan om voor andere – 
ook concurrerende – klanten te werken, zowel tijdens de duur van de huidige overeenkomst als na de afloop ervan, maar met strikt respect qua vertrouwelijkheid zoals hierboven 
aangegeven. 
Art. 15 – Veiligheid 
In uitvoering van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zal de klant erop toezien dat HRcheckup op de hoogte 
wordt gesteld van de beroepsrisico's, de bescherming en preventiemiddelen, en de organisatie van de eerste hulp en verplichtingen bij ongevallen, van toepassing voor de 
uitoefening van de opdracht bij de klant. 
Art. 16 – Persoonsgegevens 
Partijen verklaren bij de uitvoering van deze overeenkomst alle bepalingen na te leven ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
(persoons)gegevens. De klant geeft de toelating aan HRcheckup om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand.  Deze 
gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door HRcheckup aangeboden producten en/of diensten in het 
kader van de contractuele relatie tussen HRcheckup en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële 
informatie van HRcheckup meer wenst te ontvangen, dient de klant HRcheckup daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.  Kosten voor wijzigingen aan de oorspronkelijke gegevens 
van de klant, op zijn verzoek ontstaan, kunnen steeds worden aangerekend aan de klant. 
Art. 17 – Verzekering en aansprakelijkheid 
De dienstverlener is met ingang van 8/12/2016 verzekerd voor haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid onder polisnummer 7.B08.387 afgesloten bij Baloise met maatschappelijke 
zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 16. De voormelde aansprakelijkheidspolis verleent geografische dekking in heel België, onder voorbehoud van uitzonderingen opgenomen in 
de polis burgerlijke aansprakelijkheid. In het geval van professionele fouten is elke aansprakelijkheid van de dienstverlener per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald. De dienstverlener kan echter nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld 
voor de gevolgen van of bij het al dan niet toepassen van aangereikte adviezen door de dienstverlener. 
Art. 18 – Nietigheden 
De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze voorwaarden strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de 
gehele overeenkomst tot gevolg.  
Art 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Op alle rechtsbetrekkingen tussen HRcheckup en de klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend territoriaal bevoegd om kennis te nemen van de geschillen 
voorvloeiend uit de overeenkomst zijn de overeenkomstig de wet resp. materieelrechtelijk bevoegde rechtbanken alwaar de zetel van HRcheckup is gelegen. HRcheckup behoudt 
zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor een ander gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank. 


