
Kies voor de voordelen
van SportKaderServices.

vast salaris en onkostenvergoeding

bij ziekte 100% doorbetaling, Pensioen en recht op WW

2e baan garantie (vacaturebank en outplacement bureau)

geen accountant en dure verzekeringen meer nodig

geen arbeidsrechtelijke bedreiging meer voor de golfclub

golfschool kan eenvoudig personeel aannemen zonder 

risico’s en zonder administratieve rompslomp

Geef ons een prognose van het aantal werkbare maanden, lesuren, 

te maken onkosten en wij berekenen het salaris.

Ontdek jou voordeel.
Uw interesse gewekt? Mail ons op bovenstaand e-mailadres en wij maken 

graag een afspraak met u voor een vrijblijvend intakegesprek. 

info@sportkaderservices.nl

De voordelen voor de golfclub.
Onkostenvergoedingen, uitbetalingen aan vrijwilligers en sporttechnisch kader 

leiden tot arbeidsrechtelijke verplichtingen die voor uw golfclub als belastend en 

risicovol worden ervaren. SKS heeft voor uw golfclub de oplossing. Uw golfpro 

blijft exclusief voor uw golfclub werken, maar SKS wordt juridisch werkgever. 

U golfclub 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 SKS

u betaalt alleen voor de gewerkte uren

geen overhead m.b.t. verzekeringen en accountantskosten

de belastende en risicovolle verplichtingen liggen nu bij SKS, 

dus u kunt nu wel in gezamenlijk overleg met uw pro u beleid uitvoeren

Kleinhaar 13, 7694 BK Kloosterhaar

telefoon: 0523 241857

mobiel: 06 20398778

E-mail: info@sportkaderservices.nl

Internet: www.sportkaderservices.nl
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De hole-in-one voor het 
golf-werkgeverschap.

Door onze ervaringen in de golfsport en onze 

kennis betreffende het sport-werkgeverschap 

bieden wij de golfclub en de golfpro de oplossing 

voor een goede samenwerking.

Kies voor 
de baan bij 
de golfclub 
zonder 
handicaps.

Onafhankelijk servicebureau voor sport-werkgeverschap van sporttechnischkader

De voordelen voor de golfpro / golfschool.
Het werken als zelfstandig ondernemer kent vele voordelen, maar ook nadelen. Zo 

moet je financieel en verzekeringstechnisch alles zelf regelen. Je hebt geen recht op 

pensioen en WW uitkering. Je contract kan per direct opgezegd worden. VAR-wuo is 

een probleem bij <1200 lesuren, of als er sprake is van een “schijn” VAR-wuo. 

Weg met deze nadelen en verloon nu je inkomsten via SKS: 
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