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Hoe kan ik: 

- De loonstroken zien 

- De aangifte loonheffingen zien 

- Een nieuwe medewerker aanmelden 

- Een medewerker uit dienst melden 

- Het rooster wijzigen van een medewerker 

- Het salaris wijzigen van een medewerker 

- De overuren en overige doorgeven voor de verloning 

- Loonstroken aanvragen 

- Een proforma maken voor mijn (nieuwe) medewerker 

- Verlof goed of af keuren en bewerken 

  

https://sevebaloonservice.nmbrs.nl/


U vindt de loonstroken op de home pagina van uw bedrijf onder het kopje “Salaris documenten”. 

Hier staan de loonstroken voor de werkgever, de betaallijst, loon journaalpost, eventueel SEPA 

bestand en de loonstroken per werknemer. 

 

Door op de bestandsnaam te klikken, opent u deze.  

 

De Loonaangifte vindt u onder het kopje Loonaangifte viewer 

 

Het bedrag achter Tot. Generaal is het te betalen bedrag aan loonheffingen. U kunt deze aangifte 

openen door in het vak te klikken. Door onder op meer… te drukken kunt u de oude aangiftes 

opnieuw bekijken. Wanneer u gebruik maakt van de SEPA module kunt u van de loonaangifte ook 

een SEPA bestand downloaden om in de bank in te lezen.  

  



Een nieuwe medewerker kunt u aanmelden middels de mutatieformulieren op uw home pagina.  

 

Een nieuw scherm popt op, hier voert u de gegevens van de nieuwe medewerker zo compleet 

mogelijk in.  

 

Let op dat u bij het tabblad dienstverband en rooster bij Schriftelijk contract kiest voor “Ja”. Wanneer 

er geen schriftelijk contract is zal de werkgever altijd het hoge percentage WW-premie betalen, ook 

bij een contract voor onbepaalde tijd.  



Wanneer alle stappen zijn doorlopen, kiest u voor verzenden. Bij de bijlage kunt u eventueel een 

scan van het contract en/of ID bewijs meesturen, zo staat deze in de Nmbrs Cloud. Ook kunt u 

eventuele opmerkingen toevoegen in het laatste tabblad, zoals bijvoorbeeld eventuele 

bijzonderheden. 

Bij salaris kunt u kiezen voor een zelf ingegeven salaris of een salaris tabel, deze zijn gekoppeld aan 

de CAO. Voor het minimumloon is ook een tabel aangemaakt. De tabellen staan op alfabetische 

volgorde. 

Wanneer wij een mutatie formulier ontvangen zullen wij deze controleren, wanneer alles correct is 

ingevuld zal het worden verwerkt, missen wij nog essentiële gegevens zullen we vragen om 

verbetering. U krijgt het formulier dan terug om aan te vullen.  

 

Bij de mutatie formulieren staat ook medewerker uitdienst. Wanneer u hiervoor kiest popt er ook 

een nieuw scherm op, hier kiest u de medewerker om wie het gaat en vult u bij datum uitdienst de 

laatst gewerkte/te werken dag in. Wanneer u de verlof module afneemt kunt u hier direct kiezen 

voor het laten uitbetalen van de overgebleven vakantie uren. Neemt u geen verlof module af, dan 

zult u de niet genoten vakantie uren via de snelinvoer moeten doorgeven.  

 

Ook hier kunt u op het laatste tabblad kiezen voor bijlages, denk hier bijvoorbeeld aan de 

vaststellingsovereenkomst en een eventuele berekening van de transitievergoeding. Ook kunt u hier 

weer een opmerking bijvoegen.  

  



Het rooster wijzigen van een werknemer kan ook doormiddel van een mutatieformulier. U kiest dan 

voor het formulier wijzig rooster. In het scherm wat op komt kiest u de betreffende werknemer, de 

startdatum van het nieuwe rooster en vult u de uren per dag in. Nmbrs werkt met 2 weken roosters, 

werkt de werknemer elke week dezelfde uren dan vult u hier 2x hetzelfde in. Bij bedrijfsrooster ziet u 

wat voor uw bedrijf een fulltime werkweek is.  

 

Ook hier kunt u weer voordat u het instuurt bijlagen toevoegen, denk aan een addendum van het 

contract en eventuele opmerkingen voor ons.  

 

  



Voor salariswijzigingen is er ook een mutatieformulier: “wijzig salaris” onder het kopje 

Mutatieformulieren indienen op uw home pagina.  

 

Hier kiest u de betreffende werknemer en vult u de datum per wanneer het salaris gewijzigd mag 

worden. 

Op de onderste helft van dit scherm staat links een keuze menu voor de verschillende salaris types, 

en recht de keuze voor een salaristabel, deze zijn gekoppeld aan de CAO waar uw bedrijf onder valt. 

De salaristabellen staan op alfabetische volgorde, hier kiest u de betreffende tabel, schaal, trede en 

kunt u invullen wanneer deze automatisch verhoogd mag worden. Is er geen automatische verhoging 

dan laat u deze leeg. 

Het minimumloon valt ook onder een salaris tabel. 

  



Op de homepagina vindt u de kop Snelinvoer. Hier kunnen wij voor u tabellen aan maken om in te 

vullen. Deze hebben we voor overuren, de uren en dagen van oproepkrachten etc. Afhankelijk van 

wat voor werknemers u heeft en wat wij van u gewend zijn te ontvangen per maand voor de 

verloning maken wij een snelinvoer.  

 

U kiest de snelinvoer die u op dat moment wenst te gebruiken en vult deze indien nodig in. Heeft uw 

oproepkracht geen uren gemaakt dan laat u deze leeg. 

Bij overuren staat ook de kolom “Dagen”, wanneer uw medewerker boven op het bestaande rooster 

extra dagen aanwezig is en hiervoor reiskosten dient te ontvangen vult u bij de Dagen de extra dagen 

in. Deze zullen bij de roosterdagen worden opgeteld voor de reiskosten. Is uw medewerker minder 

aanwezig dan kunt u hier ook min dagen invoeren. Bij alles geldt dat wanneer het een inhouding 

betreft, u een – teken voor het bedrag of uren dient in te vullen.  

 



Deze optie is er alleen voor bedrijven met werknemers. Is alles ingevuld dan kiest u op de home 

pagina voor Run aanvraag 

 

Wanneer u dit doet komt er een nieuwe scherm 

 

Daar kunt u nog eventuele mededelingen toevoegen en kiest u voor periode aanvraag. Wij 

ontvangen dan een melding dat de loonstroken gedraaid mogen worden. U ontvangt een melding 

wanneer de loonstroken klaar staan. Klopt er iets nog niet, dan horen wij het graag en passen het 

dan voor u aan. 

  



Uw medewerker wil graag weten wat hij of zij overhoudt wanneer hij of zij meer of minder gaat 

werken, u wilt weten wat de kosten zijn wanneer een werknemer meer gaat verdienen, kortom u 

heeft een proforma nodig. Deze kunt u zelf maken. Er zijn 2 opties, een proforma voor een nieuwe 

werknemer maakt u aan op de home pagina onder de kop proforma. 

 

Kies voor + of rechtsonderin meer om de reeds gemaakte proforma’s te bekijken.  

 

Onder in dit scherm kiest u voor een standaard type werknemer of u kunt de gegevens van een 

bestaande werknemer kopiëren, kies deze optie wanneer de nieuwe werknemer onder de zelfde 

voorwaarden gaat werken als een reeds bestaande werknemer.  

Een interactieve loonstrook komt tevoorschijn. Hier kunt u dingen in aanpassen. Bij stam salaris kunt 

u het salaris aanpassen, bij parttime % voert u het rooster in. Kortom u kunt hier de loonstrook 

aanpassen. Door op het PDF logo te drukken rechts boven downloadt u de strook.  

Op de strook staan links alle betalingen aan de werknemer, in het midden de inhoudingen en rechts 

de kosten voor de werkgever. Rechts onder staan de totale kosten voor de werkgever.  

Zie volgende bladzijde voor een voorbeeld van de loonstrook.  

  



Maakt u een proforma voor een bestaande werknemer dan gaat u naar de werknemers door 

helemaal links in uw home scherm op het kompas icoontje te drukken.  

 

 

Daar kiest u de werknemer en gaat u naar het kopje proforma. Een menu komt op en bij type 

medewerker kiest u kopieer huidige medewerker. Wanneer hier alles is aangepast op de loonstrook 

die tevoorschijn komt kunt u bovenin op proformalijst drukken, en daar een vinkje aanzetten 

zichtbaar maken voor de werknemer, dan krijgt de werknemer deze proforma ook te zien in zijn of 

haar eigen portaal. 

 



Medewerkers kunnen via de Nmbrs app of hun persoonlijke omgeving verlof aanvragen. Op de home 

pagina van uw bedrijf staat het kopje verlof aanvragen. Hier kunt u deze goedkeuren.  

Wilt u zelf de opgenomen of extra opgebouwde uren invoeren dan kan dat door via het kompas 

icoontje naar de betreffende medewerker te gaan. 

 

Bij verlof kiest u voor meer… 

 

Hier kunt u voor de werknemer de uren invullen.  

 


