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Als gespecialiseerd bureau op het gebied van sociale wetgeving heeft Vengroot als doel dat werkgevers niet te veel
loonbelasting afdragen. Om dit doel na te streven is de PreVenTool ontwikkeld. Een volledig geautomatiseerde tool voor
preventieve
loonkostenbesparing.
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De PreVenTool stelt op een intelligente wijze de juiste vragen aan nieuwe werknemers. Deze informatie wordt vervolgens
effectief gebruikt voor fiscaal interessante voordelen en regelingen.
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Loonkostenbesparing loont!

070 - 891 00 00

