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Breng uw 
sportschool 
in financiële
topconditie.



Kies voor de voordelen 
van SportKaderServices.

De voordelen voor Sportscholen en Fitnesscentra
Onkostenvergoedingen, uitbetalingen aan vrijwilligers en sporttechnisch kader leiden tot 

arbeidsrechtelijke verplichtingen die voor vele ondernemingen als belastend en risicovol 

worden ervaren. SKS heeft voor uw onderneming de oplossing. Uw sporttechnisch kader 

blijft exclusief voor u werken, maar SKS wordt juridisch werkgever. 

Uw onderneming geniet dan van de volgende voordelen:

geen arbeidsrechtelijke risico’s ten aanzien van

contracten, proeftijden, ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag, etc.

loondoorbetaling bij ziekte is dus voor rekening van SKS

u betaalt alleen voor de gewerkte uren

geen overhead m.b.t. administratie, verzekeringen en accountantskosten

eenvoudig personeel in dienst nemen zonder risico’s 

en zonder administratieve rompslomp

ook voor uw overig personeel zoals bijv. de horeca en administratief personeel

zekerheid vooraf

optimale flexibiliteit bij ontslag

geen administratieve rompslomp

gratis advies en kostenbesparing

geen arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s voor u

geen facturen meer van derden zoals accountant, verzekeraar, 

arbodienst, pensioenfonds en belastingdienst, etc.

maandelijks één verzamelfactuur van het door u bepaalde brutoloon x SKS loonsomtarief

Ontdek uw voordeel
Gratis en vrijblijvend helpen wij u graag met een vergelijking tussen 

uw huidige loonkosten en de all-in loonkosten via SKS. 

Vervang oude zekerheden voor nieuwe zekerheden en mail ons op 

bovenstaand e-mailadres en wij maken graag een afspraak met u. 

Onafhankelijk servicebureau voor sport-werkgeverschap van sporttechnisch kader.

info@sportkaderservices.nl

Kies voor betere persoonlijke condities 
Het personeelsbeleid is naast een arbeidsintensieve ook een risicovolle 

aangelegenheid geworden met alle wettelijke verplichtingen en risico’s die verlegd 

zijn naar u als werkgever. Met SKS heeft u geen zorgen meer over u personeelszaken. 

U geeft ons eenmalig de gegevens van uw medewerkers en daarna periodiek online 

de gewerkte uren. De rest verzorgt SKS voor u met de volgende voordelen:

Door onze ervaringen in de sport en onze 

kennis betreffende het sport-werkgeverschap 

bieden wij de sportschool en het sporttechnisch

kader de oplossing voor een goede samenwerking.


