
   
OVERZICHTEN UREN- /KILOMETERADMINISTRATIE 
Uw abonnement bestaat standaard uit de volgende rapportages. Overzicht 1 tot en met 4 
hebben betrekking op uw urenadministratie; overzicht 5 en 6 op gereden kilometers. Op de 
pagina s hierna vindt u de overzichten.   

OVERZICHT 1: UREN PER UURSOORT 
Een overzicht van hoeveel uur per week u aan de verschillende soorten werk besteedt . U 
krijgt hiermee snel antwoord op vragen als: 

 

Wat kost de adm inist rat ie/ sales/ m ij in uren nou eigenlij k? 

 

Maak ik voldoende facturabele (declarabele) uren? 

 

Spreid ik mijn werkuren wel goed over de weken?  

OVERZICHT 2: UREN PER WEEK - ZAKELIJK 
Een totaaloverzicht van uw zakelijke uren per week, en het aantal taken/activiteiten 
waarover deze verdeeld zijn. Hoeveel uur ben ik gemiddeld bezig met een taak? en 
Fluctueert dit gem iddelde van week tot week?

 

zijn vragen die hiermee beantwoord 
worden.  

OVERZICHT 3: UREN PER PROJECT 
Als u een projectadministratie gebruikt, dan wilt u zeker weten welke uren aan welk project 
worden besteed. Dit overzicht geeft u het antwoord.  

OVERZICHT 4: KPI S 
In een duidelijk overzicht krijgt u snel een antwoord op de volgende vragen: 

 

Voldoe ik aan het urencriterium van de Belastingdienst? 

 

Wat is het totaal aantal en percentage projectgebonden uren? 

 

Wat is het aantal minuten per taak of activiteit?  

OVERZICHT 5: KILOMETERS PER MAAND 
Dit overzicht biedt u meer dan alleen de gereden kilomters per maand. Het geeft u ook het 
aantal ritten waarin deze gereden zijn. U ziet dus ook hoeveel kilometer een gemiddeld rit 
is; dit kengetal is bv. handig om te weten als u even snel een prij sindicat ie m oet afgeven.  

OVERZICHT 6: KILOMETERS PER PROJECT 
Dit is een maand-tot-maandoverzicht van de gereden kilometers voor lopende projecten. Dit 
overzicht geeft antwoord op vragen als: 

 

Voor welk project ben ik het meest onderweg? 

 

Wat is het aandeel van project X in het totaal aantal kilometers?  

 

! Overzichten kunnen tegen meerprijs aan uw specifieke wensen worden aangepast; 

 

dit geldt ook voor aanvullende rapportages die u wenst. Email uw wensen naar 

 

uren@korebusiness.nl

 

voor een prijsopgave. 
















