5.000+ uitzendkrachten.
Sinds 1996 in 8 landen, 18
kantoren. Ga naar….
www.lugera.nl en doe de
Lugera Bespaar Cheque en
bepaal zelf uw uitzendtarief

Veel Gestelde Vragen en hun Antwoorden!
Jullie uurtarief is te mooi om waar te zijn. Hoe kan het uurtarief zo laag?
Lugera hanteert een veel lagere marge dan Nederlandse uitzendbureaus.
Lugera heeft geen dure kantoren en geen duur personeel in Nederland. Veel lagere kosten!
Lugera verloont in het thuisland van de uitzendkracht en hoeft alleen maar loonheffingen in
Nederland te betalen.
Lugera is een uitermate modern uitzendbureau met heel efficiënte processen en state-of-the-art
software.
In het thuisland valt Lugera onder de lokale sociale verzekeringen en hoeft in Nederland geen
premies sociale verzekeringen af te dragen (de uitzendkracht heeft ook geen recht op de sociale
voorzieningen in Nederland – geen kinderbijslag bijvoorbeeld). Dit scheelt de Nederlandse staatskas
veel geld.
Is het wel legaal om uitzendkrachten in Nederland te laten werken en te verlonen in hun thuisland?
Ja, anders zouden wij het niet doen. Lugera’s groepsaccountant is KPMG, is NEN 4400-2, ISO 9001 en
VCU gecertificeerd.
Lugera volgt stipt en heel precies de EU richtlijnen. A1 Payrolling, het verlonen van uitzendkrachten
in hun thuisland en in Nederland uitzenden geschiedt volgens alle Nederlandse en Europese
wetgeving. Lugera heeft alle nodige uitzendlicenties in Oost Europa en overal betalingen van goed
gedrag. Lugera is de op 2 na grootste onafhankelijke uitzendorganisatie in Oost Europa.
Lugera’s klanten hebben in het verleden controles gehad en er is nooit een onregelmatigheid
ontdekt.
Alle uitzendkrachten krijgen minimaal het geldende minimumloon of cao-loon.
Lugera doet dit al vanaf 2007 in Nederland. Er is geen bureau in Nederland met meer ervaring.
Wij hebben referenties voor u op aanvraag zodat u het zelf kunt controleren. Zie ook alle
documenten op onze website die u kunt downloaden: www.lugera.nl.
Hoe kan het dat de uitzendkracht toch meer overhoudt?
De uitzendkracht hoeft geen ziektekostenverzekering in Nederland te betalen.
De uitzendkracht krijgt van Lugera meestal zo’n € 0.25 netto meer per uur.
De uitzendkracht krijgt van Lugera € 160 extra aan reiskostenvergoeding.
De uitzendkracht krijgt een extra reisverzekering.
De meeste klanten laten de uitzendkracht mee profiteren van hun hoge kostenbesparingen.
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Hoe kan ik mijn boekhouder het best informeren?
Op onze website staat alle informatie over A1 Payrolling. Alle documenten zijn eenvoudig te
downloaden.
Let op: boekhoudkantoren die nu de verloning voor u doen zullen u natuurlijk vertellen dat u het
niet moet doen. Zij willen de omzet van de verloning niet verliezen.
Mochten er nog vragen zijn kunt u ons te allen tijde bellen. Vaak hebben wij een afspraak met de
klant en de betreffende boekhouder.
Kan het ook met mijn eigen personeel of de uitzendkrachten die nu via een Nederlands payroll bedrijf of
uitzendbureau zijn ingehuurd?
Ja. Zolang zij maar uit Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije en vanaf 1 januari 2014 ook uit Roemenië
komen. Niet met Nederlandse uitzendkrachten.
Lugera regelt de overname van de uitzendkrachten van uw payroll bedrijf. U heeft hier helemaal
geen omkijken naar.
Het personeel informeren wij volledig en zij gaan er minimaal € 150 netto per maand op vooruit.
Hoe werkt dat met de uitzendkrachten die ik nu verloon via een ander uitzendbureau?
Na 1.000 uur of ongeveer 6 maanden kunt u de uitzendkrachten zonder kosten overnemen van uw
uitzendbureau en via Lugera verlonen. Dit scheelt u ongeveer € 3 per uur per uitzendkracht. 10
uitzendkrachten betekent voor u een besparing van € 60.000 op jaarbasis. En dat voor dezelfde
uitzendkracht die nu ook meer verdient.
Lugera ontzorgt u volledig. Wij regelen alles van A tot Z en zorgen ook voor vervanging van
uitzendkrachten waar u niet tevreden over bent.
Moet ik meteen met al mijn personeel naar jullie over?
Nee. U kunt met een klein groepje van minimaal 4 uitzendkrachten beginnen. Dan kunt u rustig
vergelijken. Na een volle maand verloning ziet u direct de grote besparingen als u onze factuur
vergelijkt met die van het andere uitzendbureau of payroll bedrijf.
Uiteraard is het wel zo dat hoe meer uitzendkrachten u met ons verloont hoe meer u bespaart.
1 uitzendkracht bespaart u € 200 tot € 600 per maand. Terwijl de uitzendkracht meer overhoudt. U
verbetert uw financiële positie aanzienlijk en voor veel van onze klanten is dit het verschil tussen een
slecht jaar of een goed jaar. Waar kiest u voor?

Lugera is transparant. Op onze website kunt u eenvoudig de besparing zien EN kunt u uw eigen
uitzendtarief heel makkelijk bepalen. Ook treft u er alle mogelijke informatie aan die u of uw
boekhouder maar nodig heeft. Dit is ongekend voor Nederland. U heeft ons volledige
vertrouwen. En wij geven ook nog een geweldige service die ongekend is voor Nederlandse
begrippen ☺. Wij heten u van harte welkom in Lugera – The People Republic!
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