
Tarieven (2022) rekentool Letselschade Berekenen PLUS
'Next Level' Personenschadecalculaties!

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Art. 6:107 en 6:108 BW berekeningen Ja Ja Ja

Arbeidsinkomen werknemer/zelfstandige/dga Ja Ja Ja

Sociale uitkeringen Ja Ja Ja

Pensioenen premies en uitkeringen Ja Ja Ja

Lijfrenten premies en uitkeringen Ja Ja Ja

AOV premies en uitkeringen Ja Ja Ja

Ziektekostenverzekeringen Ja Ja Ja

Onroerende Goederen Ja Ja Ja

Hypotheken rente en aflossingen Ja Ja Ja

Onbeperkt aantal berekeningen Ja Ja Ja

Meertalig (Nederlands en Engels) Ja Ja Ja

Overzichten exporteren (Excel en Pdf) Ja Ja Ja

Rapportgenerator (Word en Pdf) Nee Ja Ja

Automatisch hypotheken berekenen Nee Ja Ja

Automatisch pensioenen berekenen Nee Ja Ja

Automatisch lijfrenten berekenen Nee Ja Ja

Automatisch kapitaalverzekeringen berekenen Nee Ja Ja

Automatisch vorderingen berekenen Nee Ja Ja

Automatisch consumptieve kredieten berekenen Nee Ja Ja

Automatisch inkomen uit vermogen berekenen Nee Ja Ja

Ondernemingsmodule Nee Nee Ja

Prijs op jaarbasis in 2022 excl. btw € 500,00 € 775,00 Op aanvraag

Op de volgende pagina vindt u nadere tekst en uitleg over de functionaliteitsverschillen binnen de 
licentieniveaus. 

Kosteloos letselschades berekenen
Met het programma Letselschade Berekenen kunt u kosteloos eenvoudige letselschades berekenen.

www.VinplanApps.com

https://vinplanapps.com/LetselschadeBerekenen.html
https://www.vinplanapps.com/


Functionaliteit rekentool Letselschade Berekenen PLUS
'Next Level' Personenschadecalculaties!

Niveau 1
Dit betreft de basisfunctionaliteit van de rekentool die u kunt vergelijken met de functionaliteit die 
andere rekentools in de markt aanbieden. U kunt er personenschades mee berekenen voor personen 
in loondienst, zelfstandigen en directeur groot aandeelhouders. Naast arbeidsinkomen kunt u o.a. 
pensioenuitkeringen en hypotheekrentes invoeren die de berekende schade beïnvloeden. In 
tegenstelling tot andere rekentools is de basisfunctionaliteit bij Vinplan.Apps uitgebreid, zijn het 
aantal berekeningen die u kunt maken ongelimiteerd en kunt u zowel letselschades alsmede 
overlijdensschades berekenen. Een rapport kunt u zelfstandig vaststellen m.b.v. de export 
mogelijkheden voor Excel en Pdf die bij ieder overzicht worden aangeboden.

Niveau 2
Aanvullend t.o.v. de basisfunctionaliteit kunt u met dit niveau aanvullende inkomsten en uitgaven 
voor het slachtoffer automatisch berekenen. Zo kunt u o.a. pensioenregelingen invoeren zoals 
Salaris x Diensttijd en Beschikbare Premie waarmee pensioeninkomsten en pensioenpremies 
gegenereerd kunnen worden. Ook kunt u hypotheekconstructies (Annuïteit, Lineair en 
Aflossingsvrij) invoeren waarmee u de toekomstige rentelasten en aflossingen automatisch in de 
berekening kunt toevoegen. Naast de export mogelijkheden van ieder overzicht beschikt dit niveau 
ook over een rapportgenerator met exportmogelijkheden voor Word en Pdf.

Niveau 3
Uniek is de functionaliteit van de z.g. Ondernemingsmodule die met dit niveau tot uw beschikking 
staat. De onnauwkeurige schadebepaling voor een ondernemer d.m.v. een DuPont-schema behoort 
met deze functionaliteit tot het verleden. Deze kenmerkte zich door het arbeidsinkomen van een 
ondernemer te bepalen o.b.v. een gemiddelde uit het recente verleden en door deze te extrapoleren 
voor de toekomst. Een koppeling met de oorspronkelijke inkomstenbron – zijnde de onderneming – 
ontbreekt met deze verouderde methode die tevens te manipuleren is. Binnen de 
Ondernemingsmodule is deze koppeling met de oorspronkelijke inkomstenbron wel aanwezig en 
wordt het arbeidsinkomen afhankelijk gesteld van het resultaat uit de onderneming. Voor een 
zelfstandig ondernemer wordt er zodoende geen arbeidsinkomen handmatig in de rekentool 
ingevoerd doch voert men een onderneming in met balansposten. Het toekomstige resultaat van de 
onderneming – zijnde het arbeidsinkomen van de ondernemer – wordt zodoende niet alleen bepaald 
o.b.v. verwachte omzet en kosten doch wordt nu boekhoudkundig berekend inclusief de fiscale en 
financiële gevolgen van de balansposten. Op deze manier is de Ondernemingsmodule tevens in staat
om een Realiteitscheck uit te voeren die controleert of er toekomstige liquiditeitstekorten zijn. Het 
resultaat uit de onderneming – zijnde het arbeidsinkomen van de ondernemer – wordt bij 
liquiditeitstekorten automatisch aangepast aangezien deze anders niet realistisch is. Het is evident 
dat deze moderne rekenmethode d.m.v. de Ondernemingsmodule leidt tot een vaststelling van het 
arbeidsinkomen die veel nauwkeuriger is alsmede leidt tot een reëlere schadebepaling. Door de 
rechtstreekse koppeling tussen onderneming en arbeidsinkomen van de ondernemer kunt u als 
aanvullend voordeel binnen één seconde zien wat de uitwerking is op de schade als bijvoorbeeld de 
omzet met 1% verhoogd dient te worden.

www.VinplanApps.com

https://www.vinplanapps.com/

