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Loon-varianten: LoonBasis, LoonPro, LoonNet en LoonCalculator 

LoonBasis 

Met LoonBasis kunt u een onbeperkt aantal werkgevers en werknemers verlonen in één 

beroepsgroep, plus de groep 00 Directeur-grootaandeelhouder (dga). LoonBasis is daarmee 

het ideale salarispakket voor één bedrijf. U betaalt voor het kalenderjaar 2023 € 365,- voor 

LoonBasis. 

 

Let op. Soms heeft een beroepsgroep (sector) meerdere sub-beroepsgroepen. Bijvoorbeeld 

de beroepsgroep 03 Bouw. Die heeft de sub-beroepsgroep '03 Bouwbedrijf' voor de 

bouwplaatswerknemers, maar ook de sub-beroepsgroep '03 UTA-Bouwbedrijf' voor het 

uitvoerend, technisch en administratief personeel. Een aannemersbedrijf zal veelal niet 

genoeg hebben aan LoonBasis want die geldt maar voor één groep sub-beroepsgroep. In de 

Bouw wordt voor de salarisberekeningen dan ook vooral gebruikgemaakt van LoonPro.  

LoonPro 

Met LoonPro kunt u verlonen in alle 200 beroepsgroepen, voor een onbeperkt aantal 

werkgevers en werknemers. Deze versie is bij uitstek geschikt voor administratiekantoren, 

die immers vele beroepsgroepen verlonen. Voor het kalenderjaar 2023 betaalt u € 640,- voor 

LoonPro. 
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Er is niets wat u in LoonPro wel kunt, maar niet in LoonBasis. Ze zijn identiek. Het enige 

verschil is dus het aantal beroepsgroepen dat u kunt verlonen. LoonBasis: één en de DGA. 

LoonPro: alle 200. 

LoonNet 

Wilt u met meerdere gebruikers tegelijk in Loon werken? Dan is er LoonNet. Deze kan 

precies hetzelfde als LoonPro, maar LoonNet stelt u in staat met verschillende gebruikers 

tegelijkertijd in dezelfde administratie te werken (alleen tegelijk in dezelfde werkgever is niet 

mogelijk). LoonNet wordt vooral gebruikt door de wat grotere administratiekantoren.  

Wat gaat (als voorbeeld) LoonNet 5 voor het kalenderjaar 2023 u kosten? De basis is altijd 

LoonNet 2. Die kost  € 1.270. Voor een LoonNet 5 komen daar 3 gebruikers x € 365 bij  

(€ 1.095).  Totaalprijs LoonNet 5 (2023): € 1.270 + € 1.095 = € 2.365.  

 

LoonCalculator 

Als u alleen pro forma salarisberekeningen wilt doen dan hebt u aan LoonCalculator reeds 

genoeg. Daarmee kunt u geen lonen opslaan, en dus geen salarisadministratie voeren, en 

ook geen aangiften insturen. De LoonCalculator kost € 185,- voor het kalenderjaar 2023. 

 

Loon in de private cloud 

Welk Loon-abonnement u ook hebt, u werkt altijd met Loon in de private cloud. Loon in de 

private cloud geeft u de mogelijkheid om op elke plek met internetverbinding de 

salarisadministratie te doen. Loon Salarissoftware is bezig om Loon in de private cloud 

steeds verder voor u te ontwikkelen. Loon in de private cloud is beschikbaar voor Windows, 

Apple Mac OS, Android en Chrome OS. 

Sinds 1 januari 2021 zijn alle Loon-gebruikers overgestapt op Loon in de private cloud en 

eindigde de 'lokale' versie van Loon (de programmatuur en data op uw eigen computer). 

Via remote desktop 

Loon in de private cloud werkt via een zogeheten remote desktop. De term remote desktop 

komt uit het Engels en betekent in het Nederlands 'bureaublad op afstand'. 

Met behulp van een remote-desktopverbinding kun u met uw eigen computer (client) met een 

andere computer (server) verbinden. In het geval van Loon in de private cloud maakt u via 

de remote-desktop verbinding tussen uw eigen computer en de server van Loon 

Salarissoftware. 

Veilig in de private cloud 

Iedere Loon-gebruiker heeft een eigen, veilig afgeschermde plek op onze servers in de 

private cloud. Op die servers draait dus de Loon-programmatuur, maar ook al uw Loon-data 

wordt er opgeslagen (werknemer- en werkgevergegevens, verloningen, aangiften, et cetera). 

Meer info over Loon in de private cloud: https://www.loon.nl/online/loon-op-proef-met-loon-

online 

https://www.loon.nl/online/loon-op-proef-met-loon-online
https://www.loon.nl/online/loon-op-proef-met-loon-online
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Updates gedurende het jaar 

Als u een abonnement op Loon neemt, zetten we voor u in januari de versie klaar voor dat 

jaar. De rest van het jaar zitten we niet stil: doorlopend maken we het pakket nóg beter voor 

u, en dat resulteert in een aantal updates gedurende het jaar, die allemaal bij de prijs 

inbegrepen zijn. 

In december verschijnt steevast een zogeheten nieuwe jaarwerkversie waarmee u o.a. de 

verplichte jaaropgave voor de werknemer kunt draaien.  

Overstappen ander abonnement 

Stel, u werkt met LoonBasis, daarmee kunt u 1 beroepsgroep registreren en daarnaast is 

alleen de sector groep  DGA beschikbaar, indien u meerdere beroepsgroepen nodig heeft 

dan moet u overstappen naar LoonPro.  

 

U kunt zelf dit soort  wijzigingen eenvoudig en snel regelen via het Loon Portaal, 

‘Abonnement’. U wordt dan doorgeleid naar de site mijn.loon.nl. U hebt daar de mogelijkheid 

om uw huidige abonnement aan te passen. U ontvangt dan een aanvullende factuur voor het 

prijsverschil. Al uw gegevens in Loon blijven uiteraard behouden.  

 

 
 

Extra inlog (LoonBasis en -Pro). Extra gebruiker (LoonNet) 

 

Extra inlog LoonBasis of LoonPro 

Als u een 'extra' werknemer met LoonBasis of LoonPro wilt laten werken zonder dat die 

tegelijkertijd in dezelfde Loon-administratie aan de slag moet, dan is een extra inlog (extra 

gebruikersnaam en wachtwoord) al voldoende.   

 

Zo'n extra inlog kost voor het jaar 2023 € 77,50. Nogmaals: u kunt met zo'n extra inlog niet 

tegelijkertijd in dezelfde administratie werken als uw collega. Een extra inlog kan wél handig 

zijn als u bijvoorbeeld een collega ook met Loon wilt laten werken als u er zelf niet mee bezig 

bent, maar u uw inloggegevens voor uzelf wilt houden.  

 

NB Als de werknemer met de extra inlog zich aanmeldt in Loon dan wordt de 'andere' 

gebruiker automatisch afgemeld.  

 

Als u een extra inlog (gebruikersnaam en wachtwoord) nodig hebt, dan kunt u dat laten 

regelen door Loon Salarissoftware even een berichtje daarover te sturen via het Loon 

Portaal, 'Vraag'. 
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Extra gebruiker LoonNet 

Wilt u een extra gebruiker tegelijkertijd in dezelfde administratie laten werken in Loon? Dan 

betekent dat een uitbreiding op een LoonNet-abonnement (zie voorgaand). Een extra 

gebruiker voor LoonNet kan dus in die zin veel meer dan een extra inlog voor LoonBasis of 

LoonPro.  

 

De prijs voor een extra gebruiker voor LoonNet bedraagt in 2023 € 365. U kunt dat zelf voor 

uw LoonNet-abonnement regelen op deze webpagina: 

https://mijn.loon.nl/abonnementloon.aspx 

 

 
 

Om de zaken compleet te maken: als u alleen een extra inlog (gebruikersnaam en 

wachtwoord) nodig hebt voor LoonNet, dan kunt u dat natuurlijk ook laten regelen door Loon 

Salarissoftware een bericht te sturen via het Loon Portaal, 'Vraag'. 

 

All-in prijzen 

Al onze prijzen zijn all-in. We kennen geen modules, geen onderhoudscontracten, geen extra 

helpdesk-tarieven - niets daarvan. De prijzen zijn logischerwijze wel exclusief btw.  

 

U betaalt alleen bij als u uw abonnement gedurende het jaar wilt omzetten naar een 'grotere' 

versie, bijvoorbeeld als u overstapt van LoonBasis naar LoonPro. Of als u een extra inlog of 

een extra gebruiker wilt (zie hoofdstuk hiervoor).  

 

Prijzen altijd per kalenderjaar 

De prijzen van Loon gelden voor het gehele kalenderjaar. Dus van 1 januari tot en met 31 

december. Want in de nieuwste update staan ook altijd de gegevens en wijzigingen van de 

eerdere updates van het betreffende jaar (premies, minimumlonen, loonheffingsbedragen 

e.d.). 

Met andere woorden: er wordt altijd volledig gebruik gemaakt van het lopende jaar. Vandaar 

de volledige prijs. 

https://mijn.loon.nl/abonnementloon.aspx
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Bovendien zal een nieuwe gebruiker het gehele jaar (moeten) verlonen. Dus met 

terugwerkende kracht ook de lonen van januari tot en met 'nu' invoeren. Dit is immers 

verplicht voor de jaaropgave pensioen, de jaaropgave werknemer en het zogeheten 

voortschrijdend cumulatief rekenen. 

Wij geven door bovengenoemde redenen gedurende het jaar geen korting op de 

abonnementsprijs. 

 

Opzeggen per 31 december 

Stopt u met uw bedrijf? Gaat u de loonverwerking voortaan uitbesteden, of bent u 

onverhoopt niet langer tevreden over Loon? Opzeggen kan altijd: meld ons uw opzegging via 

https://mijn.loon.nl/abonnementloon.aspx vóór het einde van het kalenderjaar en we 

beëindigen uw abonnement met ingang van het volgende jaar:  

 

 

 

In sommige situaties kunt u zelfs vóór 15 maart met terugwerkende kracht het huidige Loon-

jaar opzeggen. Als u bijvoorbeeld op 2 maart alsnog voor het lopende jaar wilt opzeggen, het 

pakket nog niet hebt gebruikt en dus ook geen loonaangiften hebt gedaan dan zijn we 

coulant en ontvangt u een volledige creditfactuur.  

 

U kunt na een opzegging (per 31 december)  het Loon Portaal blijven gebruiken tot en met 

30 april van het volgende jaar. Wilt u daarna toch nog bij uw Loon-administratie? Dan hebt u 

een 'oud Loon-jaar' nodig. Zie het hoofdstuk 'Loon opgezegd. Gebruik 'oude Loon-jaren'.  

 

Betalend abonnee. Gebruik 'oude Loon-jaren'  

 

Betalend abonnee, Loon-jaren 2023. 2022, 2021 en 2020 

Sinds 2020 is er Loon in de private cloud, dat draait in de private cloud op onze Nederlandse 

servers. Als u een bestaande, betalende Loon-gebruiker bent, vindt u op Loon in de private 

cloud standaard ook de Loon-jaren 2020, 2021 en 2022 op het Loon Portaal. Die jaren kunt u 

dus te allen tijde openen zoals u gewend bent.  

 

https://mijn.loon.nl/abonnementloon.aspx
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De toegang tot die oude jaren Loon in de private cloud is standaard bij de abonnementsprijs 

inbegrepen middels de jaarlijkse januari-factuur.  

 

Betalend abonnee, Loon-jaren 2017 t/m 2019? 

Wilt u ook de Loon-jaren 2017 tot en met 2019 op Loon in de private cloud laten plaatsen? 

Dat kan, mits u die jaren Loon al gebruikte op de pc, natuurlijk. De kosten van het op Loon in 

de private cloud plaatsen van 2017 tot en met 2019 (of een deel daarvan) zijn eenmalig € 

77,50 per Loon-jaar.  

 

Voorbeeld: u werkte al in 2017 tot en met 2019 met Loon op uw pc. U bent een betalend 

abonnee en u wilt alsnog  Loon 2017, 2018 en 2019 in de in de private cloud-omgeving 

geplaatst hebben. Dan maken we dat voor u mogelijk, en u ontvangt daarvoor eenmalig een 

factuur van 3 x € 77,50 = € 232,50. U ontvangt daarna geen enkele rekening meer voor die 

(drie) oude Loon-jaren.  

 

Wilt u dat? Neem dan even contact met ons op: https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx 

Loon opgezegd. Gebruik 'oude Loon-jaren'  

Hebt u Loon opgezegd maar wilt u wel volledig toegang blijven houden tot Loon in de private 

cloud voor de 'oude Loon-jaren'? Dan betaalt u in totaal € 77,50 aan het begin van ieder 

kalenderjaar.  

 

Voorbeeld doorwerken met oude jaren. Loon opgezegd 

Stel, u werkte met Loon in de private cloud in 2021 en 2022, maar hebt Loon opgezegd per 

2023. U wilt wel met Loon 2021 en 2022 blijven werken. Dan ontvangt u jaarlijks - in januari - 

een factuur van totaal € 77,50 om toegang te houden tot die twee eerdere jaren (2021 en 

2022). De investeringen in extra serveropslag en in licentiekosten (Microsoft) van Loon 

betekenen voor ons bedrijf een kostenverhoging van € 77,50 per jaar, per klant. Daar maken 

we geen winst op.  

 

Voor alle duidelijkheid: doorwerken met oude Loon-jaren kost dus totaal € 77,50 per jaar, 

ongeacht het aantal oude jaren. U kunt met die eerdere Loon-jaren aan de slag zoals u dat 

gewend bent, dus volledig en niet 'read only'. 

 

Oude jaren blijven gebruiken? Contact met Loon 

Hebt u Loon opgezegd maar wilt u inderdaad wel de oude Loon-jaren blijven gebruiken? 

Neem in dat geval contact met ons op: https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx 

 

 

https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx
https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx
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Bewaartermijn 

Voor o.a. de loonadministratie geldt een bewaarplicht van zeven jaar (plus de termijn van 

een eventueel door de Belastingdienst verleend uitstel).  

 

U moet de volgende gegevens ten minste vijf volle kalenderjaren ná het einde van de 

dienstbetrekking bewaren: 

• de kopie van het identiteitsbewijs, en eventueel de aard en het nummer hiervan  

• de loonbelastingverklaring of de gegevens van de werknemer voor de loonheffingen  

• een verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen  

• (eventueel) de bijlage Studenten- en scholierenregeling. 

Back-ups 

Bewaart u altijd - per kalenderjaar - de meest recente back-up van uw salarisadministratie. U 

maakt in Loon een back-up via:  

1) 'Administratie'  

2) 'Back-up'  

3) 'Maak back-up'  

4) Sla de back-up ook (!) op via een USB-stick, of - nog beter - via mijnloondossier.nl. Mocht 

in uw Loon-administratie(s) in de cloud iets flink misgaan dan hebt u altijd nog een reserve-

exemplaar van de salarisadministratie. 

 

Meer info 

Meer informatie over de bewaartermijn vindt u in dit document: 

https://www.loon.nl/Handleiding/Bewaartermijn.pdf 

 

Nog vragen? 

We vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd over de Loon-

abonnementen en de diverse mogelijkheden daarbij.  

 

Hebt u toch nog vragen, neemt u dan alstublieft contact met ons op via het Loon Portaal, 

'Vraag'.  

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Bewaartermijn.pdf

