Whitelabel Payroll voor
administratieve dienstverleners
Start uw eigen payrollafdeling samen met One!

Whitelabel Payroll voor
administratieve dienstverleners
Start uw eigen payrollafdeling met One als uw gecertificeerde
professionele backoffice. Wij noemen dit ‘Whitelabel Payroll’.

Waarom Whitelabel Payroll?
Met Whitelabel Payroll van One biedt u zelf payrolldiensten aan. Uw klanten nemen
snel en zonder administratieve rompslomp of werkgeversrisico extra personeel in
dienst en hoeven hiervoor niet meer naar een ander payrollbedrijf. Zij brengen dit
voortaan tegen marktconforme tarieven onder bij hun vertrouwde financiële en
administratieve dienstverlener.

Hoe werkt Whitelabel Payroll?
Bij Whitelabel Payroll fungeert One als juridisch werkgever en is bovendien uw
gecertificeerde backoffice op de achtergrond. Een werknemer komt in dienst van
One en wordt uitgeleend aan uw klant. U bepaalt het uurtarief. Wij factureren uw
klant het volledige tarief, inclusief uw marge. Deze marges betalen we middels een
creditfactuur direct aan u uit. U hoeft dus niet te wachten op betaling van facturen
door uw klanten.

Wat kost Whitelabel Payroll?
Whitelabel Payroll kost u niets. Het levert u juist marge op! Wij bieden zeer scherpe
groothandelsprijzen. Hierdoor biedt u tegen concurrerende tarieven en inclusief uw
marge payroll aan bij uw klanten.

‘Zelf payrolldiensten aanbieden aan klanten.’

Voor wie is Whitelabel Payroll?
Whitelabel Payroll is geschikt voor financiële en administratieve intermediairs zoals
administratiekantoren, boekhouders en accountants die nu zelf het juridisch
werkgeverschap niet overnemen van hun klanten.

Waarom One Payroll?
Wij zijn de enige backoffice payroller in Nederland die zich exclusief richt op
intermediairs. U kunt One eigenlijk beschouwen als groothandelspayroller. Wij
hebben géén salesfocus op eindklanten maar richten ons geheel op de samenwerking
met intermediairs.
One Payroll is geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid (SNA), NEN4400-1
en VCU gecertificeerd, en ABU lid. Uw klanten en de werknemers zijn verzekerd van
samenwerking met een solide partij die uitgebreid wordt gecontroleerd op naleving
van wet- en regelgeving en het afdragen van loonbelastingen en premies.

		 Uw voordelen:

✓

Payroll aanbieden onder uw bedrijfsnaam

✓

Geen verlies van omzet aan reguliere payroll bedrijven

✓

Verdien marges op alle plaatsingen

✓

Uitingen met uw eigen logo

✓

Geen liquiditeits-, debiteuren- of werkgeversrisico’s

✓

Extra flexibiliteit voor uw klanten

✓

Gratis eigen intermediairsportal en app

Ben je administratief dienstverlener en
wil je je dienstverlening uitbreiden met
een eigen payrollafdeling maar mis je de
expertise? Wil je extra inkomsten zonder
liquiditeit-, debiteuren- of werkgevers
risico’s? Dat kan!

Meer weten?
Kijk op www.onepayroll.nl/whitelabel of bel onze adviseur op 020 – 846 6551.
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