
 

 

Verzuimbalie Excellent Plus 2022

Aansluiting per medewerker per jaar (excl. BTW) 134,25€     

Basis Tijd Tarief

Aansluiting CDA gecertificeerde arbodienst cf. WVP √

Online verzuimregistratiesysteem √

Verzuim Interventie Team √

Plus  pakket

Legal Desk √

HR Desk √

Re-integratie Desk √

Casemanager                                 

Per uur 60 minuten 117,75€      

Telefoongesprek met werknemer 15 minuten √

Telefoongesprek met werkgever 15 minuten √

Telefoongesprek met bedrijfsarts 15 minuten √

SMT (excl. reiskosten en tijd) 60 minuten 117,75€      

Arbeidsdeskundige                          

Per uur 60 minuten 147,50€       

Arbeidsdeskundige check √

Arbeidsdeskundig onderzoek (incl. reiskosten en tijd) 1.020,00€   

Bedrijfsarts                                      

Per uur 60 minuten 197,85€      

Consult √

Consult + opstellen probleemanalyse √

Consult + bijstellen probleemanalyse √

Consult + opstellen FML √

Actueel Oordeel WIA en het medisch resumé √

Actueel Oordeel ziek uit dienst √

Telefonisch consult √

Opvragen en beoordelen medische informatie √

Aanvullend product bij huisbezoek (vb. PA, FML) +30 minuten √

Huisbezoek (incl. reiskosten en tijd) 120 minuten 395,70€      

Preventief spreekuur 60 minuten 197,85€      

Niet op spreekuur/annulering (<48 uur voor consult) agendatijd

Spoedspreekuur (< 3 dagen) 200%

Werkplekbezoek/ SMT (excl. reiskosten en tijd) per uur 197,85€      

Contact op verzoek van OR en/of  preventiemedewerker per uur 197,85€      

Second Opinion op nacalculatie

Second Opinion Bedrijfsarts per uur 197,85€      

Overig kosten op nacalculatie

Implementatiekosten en ondersteuning* per uur 107,75€      

Advocaat gereduceerd tarief (excl. 6% kantoorkosten) 60 minuten 125,00€      

Reiskosten 1 km 0,40€          

Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende BTW tarief

* de implementatie en ondersteuning van het verzuimsysteem en de 

planningsmodule; 

Indien dossiers betreffende lopende verzuimsituaties door Verzuimbalie bij de vorige 

Arbodienst opgevraagd moeten worden dan zullen de kosten (die de vorige 

arbodienst hiervoor in rekening brengt) met een administratieve opslag worden 

doorbelast aan opdrachtgever;

Indien een behandelaar  Verzuimbalie extra kosten in rekening brengt voor het 

verstrekken van medische informatie met betrekking tot een verzuimende werknemer 

aan de bedrijfsarts van Verzuimbalie, zullen deze extra kosten, met een 

administratieve opslag, aan u worden doorbelast;


