
VERLOF - EN VAKANTIEPLANNER 2020 

     

|  COMPUTER-COLLEGE.NL  |  0182 633 123  |  www.computer-college.nl  |  mulder@computer-college.nl  |  WADDINXVEEN  | 

 

Dit jaar verschijnt de 20e editie van de Verlof- en Vakantieplanner. Bij steeds 

meer organisaties heeft de Planner zich een vaste (werk)plek verworven.  

 

De Planner: een bijzonder praktisch hulpmiddel! 

  

Een paar van de interessante mogelijkheden die de Planner biedt: 

 Converteren Planner 2019 naar Planner 2020. Restverlof 2019 is apart zichtbaar. 

 U kunt vakanties en feestdagen eenvoudig invoeren. 

 U kunt compensatieverlof bijhouden i.v.m. overwerk. 

 U kunt zelf bepalen of er in het weekend wordt gewerkt.  

 

Hieronder ziet u in ’t kort de werking van de Planner.  
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Voer op een simpele manier een aantal vaste sluitingsperioden, zoals bijv. vakanties en 

feestdagen in. In onderstaand voorbeeld wordt het Paasweekend 2020 ingevoerd. 

 

 
 

Per medewerker draait u snel een (bijgewerkte) Verlofkaart op A4-formaat uit. Of u draait een 

kaart uit voor de totale organisatie. Dan ziet u de pieken en dalen in het verlof. 

 

U kunt flexibel een keuze maken om direct alle Verlofkaarten te printen of van een bepaald 

aantal medewerkers. 

 

 
 

 

De Verlofkaart wordt per persoon razend snel, real-time opgebouwd. De organisatie uit het 

voorbeeld heeft 8 medewerkers. U hoeft dus niet uw weg te zoeken in 8 losse Verlofkaarten. 

De ene model Verlofkaart wordt bij elke wijziging opnieuw gevuld. Dat maakt het werken erg 

eenvoudig en gebruikersvriendelijk. 
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Hieronder vindt u een voorbeeld van de Verlofkaart van Willem van Oranje. 

 

 
 

Kosten en overige informatie 

 De Verlof- en Vakantieplanner verschijnt elk jaar in het 3 kwartaal. 

 De Planner kent geen abonnementsvorm. U kunt de Planner jaarlijks bestellen. 

 Deze in Excel ontwikkelde Planner kan het verlof van meer dan 1000 medewerkers 

probleemloos bijhouden. Is elke afdeling verantwoordelijk voor de eigen verlofregistratie? 

Bestel dan voordelig extra licenties. 

 

 De Verlof- en Vakantieplanner 2020 kost € 52,50. 

Extra licenties kosten € 15,00 per licentie. Prijzen zijn excl. BTW. 

 

Bestellen? 

Stuur mij eenvoudig een mailtje: mulder@computer-college.nl 
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