kenmerken van split-online.nl
1.

Gebruikersvriendelijk (snelle invoer van gegevens);
veel tijdsbesparing per dossier!

2.

Logisch stappenplan dus nooit de weg kwijt!

3.

Duidelijke financiële overzichten in PDF opmaak,
dus nooit meer een berekening kwijt!

4.

Draagkrachtberekening & berekening van het
netto inkomen na scheiding!

5.

Co-ouderschapsmodule waarmee ouders duidelijk
inzicht krijgen in de mogelijkheden!

6.

Uitstekende ondersteuning door de helpdesk!

7.

Een zeer aantrekkelijke licentieprijs van € 399,00
(ex. BTW) per jaar.

8.

Gratis proeflicentie voor 2 weken.

Ga vandaag nog naar www.Split-Online.nl,
registreer u en u kunt binnen 5 minuten aan de slag.

Alimentatierekenen
is niet moeilijk...
met Split-Online.nl!

Heeft u zich wel eens afgevraagd of uw alimentatierekenprogramma nu echt zo handig werkt? Of bent u gewend
aan de onhandigheden van het programma? Vraagt u zich wel
eens af waarom co-ouderschap niet is geïntegreerd? Of waarom
u niet direct inzicht kunt geven in het besteedbaar inkomen na

Wat berekent u in een handomdraai met
split-online.nl?
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U hoeft geen software en updates te installeren;
Overal en altijd toegang tot uw alimentatiedossiers, u heeft alleen
een internetverbinding nodig;
Split-Online.nl opereert in een beveiligde omgeving;
Het Trema-stappenplan is volledig geprogrammeerd, u vult de
gegevens in en drukt alleen nog maar op “verder”: een kind kan
de was doen én… onwaarschijnlijk snel!
Mogelijkheid tot het maken van notities bij de ingevulde bedragen;
Nuttige specificaties, die de invoer nog makkelijker maken;
Dossier-kopieerfunctie maakt het berekenen van diverse scenario's eenvoudig;

Het netto besteedbaar gezinsinkomen;
De behoefte van de kinderen en de alimentatiegerechtigde;
De draagkracht voor kinderalimentatie;
De verdeling van de kosten van de kinderen naar draagkracht;
De draagkracht voor partneralimentatie;
De jusvergelijking;
Co-ouderschapberekeningen;
Netto besteedbaar inkomen na scheiding van de partners
afzonderlijk.
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Met een klik krijgt u een helder pdf-alimentatierapport met alle
specificaties die u wenst;
Fiscaal en rekenkundig een werkelijk perfecte uitkomst;
Boordevol handigheidjes die u in staat stellen om maatwerk te leveren;
Dossiers kunnen worden gekopieerd naar andere Split-Online.nlgebruikers;
Ontwikkeld door praktijkmensen met jarenlange ervaring met
alimentatierekenen;
Een fantastische prijs-kwaliteitverhouding;
U heeft korte lijnen met onze productontwikkelaars; uw aanbevelingen
en wensen worden serieus genomen!

