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REKENVOORBEELD - NACHTWERK TIJDENS WERKDAG & OVERUREN 

Stel:  	 Een werkdag duurt helaas meer dan 15 uur van 14:45 tot 06:00.  
	 Je dagprijs is voor het rekengemak €100,-  
	 Je uurprijs dan €100/10u = €10 
 

Belangrijk om je te realiseren:


• overuren (3.1) is extra werktijd BUITEN je werkdag(1) en dus je dagprijs om.  
Dit betekent dat je extra uren a 150%, 200% of zelfs 300% van je uurtarief toevoegt aan je factuur.


• nachtwerk (4.1 & 3.3) is een toeslag over werktijd BINNEN je werkdag (1) of over overuren (3.1).  
Dit betekent dat je 50% van je uurtarief of je overuur-tarief toevoegt aan je factuur voor uren tussen 22:00 
& 06:00. (Nooit 150% extra)


• Het stapelen van toeslagen kent een maximum van 300%. In bovenstaand voorbeeld geldt dat al voor de 
laatste regel, want 50% nachttoeslag over 200% overuren is 300%. Of: €100/10u = €10,- x 300% = €30,-. 
Dit betekent dat wanneer je een 17e uur of meer werkt tijdens nachttarief dat je die uren ook voor de 
maximale toeslag van 50% over 200% in rekening brengt.

soort duur tijd berekening bedrag

werkdagen

werkdag van max 10u  
‘uit en thuis’

1d 14:45 - 
00:45

1 x € 100,00 € 100,00

overuren

overuren a 150%  
(11e t/m 14e uur)

4u 00:45 - 
04:45

4 x €15,-  ( 150% van €10 ) € 60,00

overuren a 200%  
(15e en 16e uur)

1u 15m 04:45 - 
06:00

1,25 x €20,-  ( 200% van €10 ) € 25,00

nachtwerk (22:00 - 06:00)

50% nachttoeslag 
tijdens werkdag

2u 45m 22:00 - 
00:45

2,75 x €5,-  ( 50% van €10 ) € 13,75

50% nachttoeslag 
tijdens 150% overuren

4u 00:45 - 
04:45

4 x €7,50  ( 50% van €15 ) € 30,00

50% nachttoeslag 
tijdens 200% overuren

1u 15m 04:45 - 
06:00

1,25 x €10,-  ( 50% van €20 ) € 12,50

TOTAAL: € 241,25


