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Bereken je uurtarief,  

Kijk naar de waarde die je toevoegt,  

vraag de juiste prijs! 

 

www.financienvoorzzpers.nl 

1.  Wat een goed uurtarief je oplevert en waarmee 
je rekening moet houden bij het berekenen van je 
uurtarief. 

2.  Bereken zelf  je minimale uurtarief aan de hand 
van een superhandig model! 

3.  Prijsbepalingsmethoden (vraag vooral níet wat je 
waard bent) 

3 lessen: 

Les 1 

Wat een goed uurtarief je allemaal 

oplevert en waarom je een salaris nóóit 

als uitgangspunt kunt nemen bij het 

berekenen van je uurtarief! 
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Ik weet niet hoe 
ik mijn uurtarief 

moet 
uitrekenen 

Ik vraag 
hetzelfde als 

mijn concurrent 
vraagt 

In mijn markt 
kun je gewoon 

niet meer 
vragen 

Ik werk 
helemaal niet 

met een 
uurtarief 

Je weet niet 
wat je moet 

vragen 

Je komt onzeker 
over in 

onderhandelingen 

Je hebt geen 
goede basis om 
de prijs van een 
product uit te 

rekenen 

Je redt het niet 
en moet terug in 

loondienst 

Je gaat failliet… 

Uurtarief 
niet 

berekend 

Je weet wat je 
moet vragen 

Je komt zelfverzekerd 
over in 

onderhandelingen 

Je heb een goede 
basis om de prijs van 

een product uit te 
rekenen Je bouwt aan een 

succesvol en 
winstgevend bedrijf 

Je hebt voldoende 
geld om leuke 

dingen te doen 
(privé) en te 

investeren (zakelijk) 

Door je 
zelfverzekerdheid  

krijg je de klus 
eerder 

Uurtarief wél 
berekend 
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•  Kostendekkend 
•  Winstgevend 
•  Marktconform 

Een goed uurtarief is: 

Kostendekkend – winstgevend - marktconform 

Wat je allemaal moet betalen vanuit je uurtarief: 
•  Privéuitgaven  
•  Bedrijfskosten  
•  Niet-declarabele uren 
•  Vakantiegeld 
•  Oudedagsvoorziening 
•  Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
•  Inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 
 
 

•  Website 

•  Visitekaartjes 

•  Verzekeringen 

•  Reiskosten 

•  Kantoorartikelen 

•  Accountant / boekhouder 

•  Cursussen 

•  Kantoor 

•  Software 

•  Inkoopkosten 

•  Inhuur derden 

•  Marketing 

•  Representatiekosten 

 

 

Bedrijfskosten 

•  Telefoonkosten 

•  Vakliteratuur 

•  Drukwerk 

•  Automatisering 

•  Afschrijvingskosten 

•  Bankkosten 

•  …. 
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Niet-declarabele uren 

•  Vakantiedagen 
•  Dagen waarop je geen opdracht hebt 
•  Ziektedagen 
•  Opleidingsdagen 
•  Administratietijd 
•  Acquisitietijd 
•  Netwerktijd 
•  Verkooptijd 
•  …. 

 

Oudedagsvoorziening 

De inleg voor je oudedagsvoorziening (banksparen, 
lijfrentepolis of ZZP-Pensioen) is fiscaal aftrekbaar. 

Arbeidsongeschiktheid 

De arbeidsongeschiktheidsverzekering behoort fiscaal 
gezien niet tot je bedrijfskosten, maar de premie is wel 
fiscaal aftrekbaar.  
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Waarom moet je winst maken? 
Een van de definities van ‘ondernemen’ is dat je 
winst maakt.  
Zonder winst geen bedrijf! 
Winst is nodig voor de continuïteit en de 
levensvatbaarheid van je onderneming. 
 

Kostendekkend – winstgevend - marktconform 

De klant betaalt jouw rekening; dus prijs jezelf niet uit 
de markt. 
 
 
Solide kennis over de opbouw van jouw 
uurtarief geeft je zelfvertrouwen om het 
tarief te vragen wat je waard bent! 
 

Kostendekkend – winstgevend - marktconform 

Opdracht: 
Verzamel relevante bedrijfsgegevens 

Verzamel ter voorbereiding op de volgende les alvast 
de volgende gegevens: 
•  Kosten per categorie (kostensoort / 

grootboekrekening) van dit jaar en vorig jaar 
•  De begroting van dit jaar (zowel omzet als kosten) 
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1.  Wat een goed uurtarief je oplevert en waarmee 
je rekening moet houden bij het berekenen van je 
uurtarief. 

2.  Bereken zelf  je minimale uurtarief aan de hand 
van een superhandig model! 

3.  Prijsbepalingsmethoden (vraag vooral níet wat je 
waard bent!) 

3 lessen: 

Onderneem Financieel Succesvol! 

 

www.financienvoorzzpers.nl 


