
(kijk ook eens naar een van de filmpjes op  onze website) 

 

GD Finance levert kleine en middelgrote organisaties (profit 

en non-profit tussen 1 en 250 medewerkers) een flexibele en 

betaalbare dienstverlening op het gebied van personeels– en 

salarisadministratie. Wij doen dit voor alle branches en voor 

alle cao’s. 

 

Dankzij onze innovatieve internet applicatie kan jij zelf        

bepalen welke onderdelen jij zelf wilt doen en welke            

onderdelen je  uitbesteedt aan ons.  

 

Jouw medewerkers ontvangen digitaal hun salarisstrook en 

jaaropgave en geven digitaal bijvoorbeeld een verhuizing, een 

verlofaanvraag of declaratie door. 

 

Jij kan 24/7 vanaf elke locatie met internet jouw mutaties in-

dienen en alle overzichten en personeelsdossiers bekijken. 

 

Een app voor mobiele telefoon of tablet wordt standaard  

meegeleverd, erg handig voor jou en jouw medewerkers. 

  

GD Finance  

bespaart  jou 

tijd en geld  

met slimme  

oplossingen 

voor jouw         

personeels-        

en salaris       

administratie 
 

 

GD Finance 

ontzorgt ... 

 

http://www.mastersinpayroll.nl/


Functionele mogelijkheden: 

 Digitaal dossier voor jou en jouw medewerkers 

 Digitale formulieren om de mutaties door te geven   

 24/7 inzicht in jouw administratie 

 E-mail signaleringen (einde contract, verjaardag,…) 

 Journaalposten voor jouw financiële administratie 

en/of jouw accountant 

 En natuurlijk alles wat bij de traditionele salarisadministratie hoort, w.o. 

 Duidelijke, digitale loonstroken 

 aangifte loonheffing 

 pensioenafdrachten 

 proforma berekeningen 

Optioneel:   

 volledige personeelsadministratie, contracten, leaseauto’s, opleidingen, ver-

strekkingen, arbeidsverleden, partners/kinderen 

 verlofadministratie, berekening en saldering verlofrechten 

 verzuimadministratie met ondersteuning van de Wet Verbetering Poortwach-

ter en koppeling met de Arbodienst 

 registratie, overzichten, signaleringen functioneringsgesprekken 

Hoe ondersteunen wij jou: 

 Jouw master is een specialist met bezieling.  

en  investeert jaarlijks veel tijd in zijn/haar 

kennis van de wet– en regelgeving. 

 Jij krijgt een flexibele dienstverlener die zich 

verdiept in jou en jouw organisatie. En daar 

staat een franchiseorganisatie achter die de   

kwaliteit bewaakt, continuïteit biedt en de kos-

ten laag houdt 

 Jouw salarisadministratie voldoet altijd aan de relevante wet- en regelgeving 

en alle cao wijzigingen worden voor jou doorgevoerd 

Onze drie basis dienstverleningspakketten:  

 1. zelf doen, vanaf 4,00 euro per salarisstrook 

 2. samen doen, vanaf 7,00 euro per salarisstrook 

 3. laten doen, vanaf 10,00 euro per salarisstrook 

 Prijzen zijn afhankelijk van de omvang van de organisatie 

 en het afgesproken dienstenpakket. 

  

 Op onze website vind je meer informatie over onze dienstverlening. 

 Uiteraard kan je met ons een pakket op maat samenstellen  

 en maak je samen een prijsafspraak.  

  

 

Pakket 2: samen doen 

een deel zelf en de rest door 

jouw specialist laten uitvoeren 

Pakket 3: laten doen 

 Met een gerust hart alles 

overlaten aan jouw specialist 

 

Onze dienstverlening 

Pakket 1: zelf doen 

De kosten laag houden en alleen in 

speciale gevallen ondersteuning 

vragen aan jouw specialist 
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