Tarievenlijst Payroll Services Providers
CELERY TEST ACCOUNT

$0

Met een test account van Celery kunt u gratis kennismaken met Celery zonder verplichtingen. De testperiode is 30 dagen.
Tijdens of na deze periode kunt u uw account omzetten naar een betaalde account.
Uw test account heeft de volgende beperkingen:
1 bedrijf maximaal
10 werknemers maximaal
2 actieve periode verwerken per boekjaar maximaal
10 accountgebruiker maximaal
10 bedrijfsgebruiker maximaal
1 bestand maximaal uploaden

KOSTEN EENMALIGE AANSCHAF / INVESTERING

$0

U hoeft Celery software niet aan te schaffen! Bij gebruik van Celery ontvangt u maandelijks achteraf alleen een factuur met
een vergoeding per werkgever en per verwerkte salarisstrook. Deze tarieven worden hieronder vermeld

EENMALIGE SETUP FEE CELERY ACCOUNT

$15

Deze setup fee wordt eenmalig in rekening gebracht bij omzetting van de test account naar een betaalde account.
De beperkingen van de test account worden hiermee opgeheven.

KOSTEN VOOR SUPPORT, UPDATES EN BACK-UPS

$0

Support, updates en back-ups zijn gratis bij Celery! Hiervoor zal u dus geen factuur van Celery voor kunnen verwachten.

IMPLEMENTATIEKOSTEN

$15

Celery is zo gebouwd dat u zelf uw eigen payroll kan opzetten. Mocht u echter toch hulp nodig hebben, dan kan Celery u uiteraard bijstaan. Hulp bij implementatie kan fysiek bij u op de werkvloer plaatsvinden of online. Celery bepaalt welke werkwijze in
uw geval het handigst is. Het tarief voor implementatie is USD 15,00 per werknemer met een minimumbedrag van USD 60,00
per opdracht waarin dus de eerste vier werknemers zijn opgenomen. Mocht u dus 5 werknemers in dienst hebben, bedraagt dit
tarief USD 75,00. Bij bijvoorbeeld 2 werknemers bedraagt dit tarief USD 60,00.

CELERY BASISCURSUS

$275

Celery is zo gebouwd dat u snel zelf ermee aan de slag kan. Indien u echter toch meer uitleg wenst in de vorm van een cursus
voor uzelf of voor uw werknemer(s), dan kan Celery uiteraard een cursus geven. Deze cursus neemt 4 uur in beslag en de kosten
bedragen USD 275,00.
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Payroll Services Providers
ZEER GUNSTIGE PAYROLL SERVICES PROVIDER TARIEVEN

OP AANVRAAG

Indien u vanuit de aard van uw onderneming salarisadministraties voor uw cliënten verwerkt, komt u mogelijk in aanmerking
voor onze gunstige (lagere) Payroll Services Provider tarieven. Dit tarief is afhankelijk van het aantal salarisadministraties welke
u verwerkt. Neem met ons contact op voor een gepaste offerte.
Celery Payroll Services Provider tarieven werken als volgt: op basis van het aantal payrolls en aantal loonstroken wordt met
u een vast tarief per Jaaropgave overeengekomen. Deze tarieven variëren van USD 34 tot USD 7 per Jaaropgave. Genoemd
jaartarief zal per Jaaropgave in rekening gebracht worden, ongeacht het aantal loonstroken dat u voor betreffende werknemer
heeft gemaakt.
Indien deze werknemer dus bijvoorbeeld een quincenaloner betreft, zullen er 26 loonstroken per jaar aangemaakt worden.
De kosten voor deze 26 loonstroken zullen dan dus USD 34 bedragen.
Stel u verwerkt de payroll voor een maandloner maar deze heeft in een bepaald jaar 6 extra loonstroken ontvangen die verwerkt
zijn in extra/additionele pay-runs. Ook in dat geval zal het tarief genoemde USD 34 per jaar blijven bedragen.
Stel een werknemer treedt per 1 mei in dienst, ook in dat geval blijft het tarief USD 34 per Jaaropgave en zal genoemde USD 34
dus in rekening gebracht worden over de periode mei tot en met december.
We hebben voor deze vorm van tarifering voor Payroll Services Providers gekozen om het overzichtelijk te houden en omdat
Payroll Services Providers niet ‘gestraft’ willen worden in de vorm van meer kosten van Celery omdat hun cliënten week- en/of
quincenloners in dienst hebben, of bijvoorbeeld om de verwerking van extra/additionele bonusrondes vragen.

Genoemde tarieven zijn exclusief 6% Omzetbelasting (indien van toepassing).
Onze facturen zijn in USD, omdat online betaling via creditcard mogelijk is.
Betaling van onze facturen per bankbetaling is uiteraard ook mogelijk.
Onze standaard betalingstermijn van facturen is binnen 14 dagen.
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