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Hoe werkt een strippenkaart? 
Heb je behoefte aan een Virtual Professional die op maandelijkse basis de druk bij je weg 
neemt? Dan is een strippenkaart een goede keuze voor jou. 

Je kan hieronder verschillende pakketten bekijken en kiezen welke voor jou het meest 
geschikt is. Als je geen idee hebt dan kan je uiteraard ook even contact opnemen, dan 
kijken we samen wat voor jou het beste zal werken. 
 

Wat houdt het in? 
We communiceren digitaal, samen bekijken we of het via e-mail of via een ander 
programma. 

Ik hou de werkuren nauwkeurig bij en je geef je updates over je strippenkaart.  

Een taak neem ik helemaal van je over, uiteraard heb jij de eindregie. 

De strippenkaart heeft een geldigheidsdatum van 3 maanden. Wanneer de strippenkaart 
bijna vol is, krijg je van mij tijdig bericht! Blijven er nog uren over na de drie maanden, 
dan wordt hierover geen geld geretourneerd. Mijn ervaring is dat de uren altijd op gaan 
in binnen de 3 maanden. Dit biedt voor ons beide houvast. 

Betaling 
Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging, ontvang je een factuur van de 
aangekochte strippenkaart. Als je factuur betaald is dan ga ik voor jou aan de slag. Je 
ontvangt van mij een urenstaat waarop je precies kunt volgen hoeveel uur ik voor je 
hebt gewerkt en hoeveel uur er nog open staan. Alle genoemde tarieven zijn excl. btw. 

Jouw voordelen! 
Strippenkaarten van VP-Orta hebben als voordeel dat je vooraf uren inkoopt, tegen een 
vast (lager) tarief. Ik ga voor jou aan het werk wanneer jij mij het hardst nodig hebt. Dus 
als je een maand niet zoveel werk hebt om uit te besteden, dan gebruik je die uren op 
een later moment in het kwartaal. Je weet vooraf exact wat je kosten zullen zijn. 

 

Ik heb meerdere VA's in mijn netwerk, dus als je een taak heb die ik niet kan uitvoeren 
dan is er altijd wel iemand die het toch voor je kan doen. Ik blijf dan altijd jouw 
aanspreekpunt. 

 

Soorten strippenkaarten 
Strippenkaart 1e Ster: 
Voor 2 uur per maand vraag ik een tarief van € 55,- per uur. Dus € 106,-. Simpel, effectief 
en flexibel inzetbaar. Ideaal voor korte lossen taken. De ondernemer zit nergens aan 
vast. Drie maanden geldig. 
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Strippenkaart 2e Ster: 
Voor 5 uur per maand vraag ik een tarief van € 52,- per uur. Dus € 260,- 
Simpel, effectief en flexibel inzetbaar. Ideaal voor flinke standaard taak. De ondernemer 
zit nergens aan vast. Drie maanden geldig. 

Strippenkaart 3e Ster: 
Voor 10 uur per maand vraag ik een tarief van € 51,- per uur. Dus € 510,- 
Simpel, effectief en flexibel inzetbaar. Te gebruiken voor een bijeenkomst of workshop. 
De ondernemer zit nergens aan vast. Drie maanden geldig. 

Strippenkaart 4e Ster: 
Voor 15 uur per maand vraag ik een tarief van € 50,- per uur. Dus € 750,- 
Simpel, effectief en flexibel inzetbaar. Te gebruiken voor een kleine bijeenkomst of 
workshop. De ondernemer zit nergens aan vast. Drie maanden geldig. 

Strippenkaart 5e Ster: 
Voor 20 uur per maand vraag ik een tarief van € 48,- per uur. Dus € 960,- 
Simpel, effectief en flexibel inzetbaar. Te gebruiken voor een grotere bijeenkomst of 
workshop. De ondernemer zit nergens aan vast. Drie maanden geldig. 

 

 

Alle hierboven genoemde tarieven zijn excl. btw. 

 

 


