
Extendum werkt samen met Equivalence om premies terug te vorderen bij UWV, Gemeenten, Belastingdienst en 
Verzekeraars. Hiervoor kunt u gebruik maken van een ClaimControl onderzoek door Equivalence. Extendum heeft 
Equivalence geselecteerd omdat zij hoogwaardige kwaliteit leveren in de uitvoering van hun dienstverlening en u en 
uw ondernemingsklanten kunnen ondersteunen in specialistische Sociale Zekerheidsvraagstukken.

De complexiteit van de premieberekeningen, kortings-
regelingen en subsidiemogelijkheden zorgt ervoor dat werk-
gevers miljoenen euro’s laten liggen. ClaimControl claimt de in 
het verleden onbenutte regelingen en teveel betaalde premies.

 Door nieuwe wetgeving kan alleen in 2017 nog een  
 beroep gedaan worden met 5 jaar terugwerkende  
 kracht (daarna uitsluitend in het desbetreffende jaar);
 No cure no pay; Indien u een restitutie ontvangt betaalt  
 u een vergoeding van 30% van uw financieel voordeel.
 Equivalence doet al het werk, u hoeft niets te doen  
 behalve de opdracht te geven en de informatie  
 beschikbaar te stellen.

Is een ClaimControl onderzoek 
interessant voor u of uw MKB-relaties?

Vul de checklist in:
1. Heeft uw bedrijf meer dan 50 werknemers?
2. Heeft u in de afgelopen 7 jaar een bedrijf (of delen  
 daarvan) overgenomen of een doorstart gemaakt?
3. Zijn er medewerkers in dienst (geweest) die een  
 arbeidsgeschiktheidsbeoordeling door het UWV  
 hebben gehad?
4. Bent u de afgelopen 5 jaar van salarispakket gewisseld?
5. Heeft u medewerkers in dienst die geregistreerd zijn in  
 het doelgroep register van het UWV?
6. Heeft u de afgelopen 7 jaar medewerkers in dienst  
 genomen vanuit een uitkeringssituatie?

Als u op één van de bovenstaande vragen JA hebt geantwoord 
neem dan contact op met Equivalence. Bel 085 30 34 35 4 of 
mail naar info@equivalence.nl

Over Equivalence

De Equivalence-partners zijn afkomstig van het UWV 
en hebben meer dan 70 jaar ervaring in de Sociale 
Zekerheid. Door hun kennis en ervaring kunnen zij de 
complexe wetgeving vertalen naar praktische 
oplossingen en toepassingen voor werkgevers.

Zij zijn precedent scheppend in bezwaar- en beroeps-
dossiers en de bedenkers van het claimen van teveel 
betaalde premies en onbenutte regelingen.

Equivalence is – naast partner van Extendum – ook 
partner van werkgeversorganisaties (o.a. KVGO, FME, 
VNCI), accountantskantoren en PSO Nederland.

Amersfoortsestraat 123 
3769 AJ Soesterberg

Postbus 21
3769 ZG Soesterberg

088 55 123 00
www.extendum.nl

Veel werkgevers laten geld liggen, 
maar het kan ook anders!


