Tarieven arbodiensten providerboog 2021
Overzicht tarieven arbodiensten providerboog Turien & Co. per 1-1-2021 per werknemer exclusief BTW.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Naam

Totaalpakket

Activiteitenpakket

Werkgeversportaal

ArboAnders
Verzuimtotaal pakket (onbepaalde tijd)

€ 123,50

ArboAnders Verrichtingen pakket *
(onbepaalde tijd)
Verzuimtotaal pakket (bepaalde tijd)

€ 31,00
€ 118,50

ArboAnders Verrichtingen pakket *
(bepaalde tijd)

€ 28,25

Regiopoortwachters.nl
Verzuimmanagement + Abonnement
(verzuimdiagnose uiterlijk dag 4-7)
Verzuimmanagement + Nacalculatie *
(verzuimdiagnose uiterlijk dag 4-7)

€ 117,00
€ 23,50

Arboned
Re-integratiedesk Comfort Abo

€ 116,00

Re-integratiedesk Activiteiten Abo *
MKB Verzuim Ontzorg ArboNed ***

€ 41,40
€ 134,50

Zorg van de Zaak
Turien MKB Gezond pakket all-in

€ 123,05

Turien MKB Gezond pakket verrichtingen*

€ 44,00

Perspectief
Comfort

€ 121,00

Comfort icm De Goudse

€ 109,00

Basis*

€ 30,75

De Arbodienst
REA Desk Totaal

€ 117,50

Assist Verzuim
Assist Compleet

€ 132,50

Assist Basis*
Fullservice pakket (Workingstyle oud) **
Verzuimspecialist Workingstyle oud) **

€ 35,50
€ 122,50
€ 35,50

*

Dit zijn ‘activiteitenpakketten’. Naast het genoemde abonnementstarief, betaalt de werkgever ook voor de inzet van diverse diensten zoals
de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige etc.
** WorkingStyle is overgenomen door Assist Verzuim. Bestaande contracten van WorkingStyle worden geindexeerd,
nieuwe contracten worden afgesloten via Assist Verzuim.
*** Dit pakket kan alleen worden gekozen icm met de MKB-Verzuimontzorgverzekering van Nationale-Nederlanden.

Werkgeversportaal
Een groot aantal arbodiensten is inmiddels aangesloten op ons werkgeversportaal. Dit betekent dat de ziek,- en
herstelmeldingen nog maar op één plaats hoeven te worden doorgegeven.
De Arbodienst, Assist Verzuim en Perspectief verwachten we op korte termijn aan te kunnen sluiten op het werkgeversportaal.
Heeft u nog een los abonnement bij Arboned of Zorg van de Zaak?
Informeert u dan naar een omzetting naar een combipakket met Turien & Co.
De abonnementen zijn over het algemeen goedkoper met een betere dekking en u kunt dan ook gebruik kunt maken van het
werkgeversportaal.
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