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Go2 Payroll wil maar één ding:
uw leven als ondernemer makkelijker maken.
Want wie personeel heeft, is veel tijd kwijt aan administratieve zaken en loopt nogal wat risico’s.
Daarom regelt Go2 Payroll dit voor u. Kunt u zich volledig richten op ondernemen!

Sinds 2002 zijn wij gespecialiseerd in het verzorgen van payroll services voor de horeca branche, detailhandel en
het MKB. Bedrijven die waarde hechten aan onze hands-on mentaliteit en vakkennis op het gebied van arbeidsrecht en sociale wetgeving. Met Go2 Payroll als betrokken en flexibele sparringpartner worden uw zaken en die
van uw medewerkers goed en snel afgehandeld. Het kleine team waarmee wij werken, de persoonlijke aanpak en
daarmee de korte lijnen zijn kenmerkend voor Go2 Payroll.

Payroll voor horeca & recreatie

Payroll voor MKB & detailhandel

Uw voordelen

Nieuwsgierig geworden?

Restaurants, koffiecorners, snackbars, cafés, lunchrooms,

Evenementenbureaus, bloemisten, webwinkels, supermarkten,

Go2 Payroll neemt de drempels voor het aannemen van personeel weg.

Bent u ook benieuwd of Payrolling een passende en goede

pannenkoekhuizen, hotels en vakantieparken; ons klantenbestand

kledingwinkels, noem het maar op. Vele MK-bedrijven en

De administratieve rompslomp - aangiften UWV en de Belastingdienst,

oplossing voor uw bedrijf is? Payrolling is zeer interessant voor

in de horeca en recreatie is groot en divers. Eigenaren Jeanine en

de detailhandel omarmen Go2 Payroll al jaren. Payroll is

pensioenverzekeringen, verzuimverzekeringen, salarisadministratie

bedrijven van 1 tot circa 40 medewerkers.

Thijs hebben door hun achtergrond beide veel affiniteit met de

uitermate geschikt als u medewerkers tijdelijk in dienst heeft

maar ook loonbeslagen - worden u uit handen genomen. En bij

horeca en omarmen deze branche vanaf de eerste dag.

of met flexibele arbeidskrachten werkt, geen omkijken meer

langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van werknemers ligt het

U kunt altijd contact met ons opnemen, wij maken graag

Payroll is erg geschikt voor bedrijven in de horeca en recreatie

naar de administratieve rompslomp, werkgeversrisico’s en

risico bij de Go2 Payroll. Deze ‘ontzorging’ leidt ertoe dat u makkelijker

vrijblijvend een overzichtelijk advies op maat.

branche. Door het veelal hoge personeelsverloop wat veel

reïntegratietrajecten bij ziekte. Go2 Payroll snapt als geen

en zonder risico’s personeel in dienst kan nemen.

administratieve rompslomp met zich meebrengt en door de

ander dat u liever tijd besteed aan uw bedrijfsvoering, doen

flexibiliteit die payroll hen biedt. Zij besparen zich veel tijd en geld

waar u goed in bent. Uw personeel is in goede handen bij

	flexibelere personeelsinzet

	gratis advies op HR-gebied

door de zorgen van het hebben van personeel uit handen te geven

Go2 Payroll.

	vrij van werkgeversrisico’s

	geen personeels- en
salarisadministratie

aan Go2 Payroll.

	besparing personeelskosten
	goede zorg voor werknemers

	Volledig kostenkennis vooraf:
al uw personele kosten op
één factuur.

Bel 0591 - 659 550

