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PRIJZENDOCUMENT 
 
Inleiding 
In dit prijzendocument treft u de tarieven aan voor de vacaturebank Fiscature.  
Fiscature is de enige vacaturebank in Nederland die zich heeft gespecialiseerd in fiscale 
vacatures en brengt vraag en aanbod op de fiscale arbeidsmarkt samen. Bij Fiscature kunt u 
vacatures, inclusief afstudeer- en stageplaatsen voor uw onderneming plaatsen.  
 
Werkgevers kunnen hun vacatures plaatsen op basis van een losse plaatsing of op basis 
van een vacaturepakket. 
 
Prijzen 
De prijzen voor het plaatsen van vacatures kunnen als volgt worden samengevat: 
 
Kosten vacatures per 1/1/2006 
 Omschrijving Kosten 

pakket* 
Kosten per vacature* 

  Losse vacature                €    199 € 199 
Pakket I        (3 vacatures) €    539 € 180 
Pakket II       (5 vacatures) €    799 € 160 
Pakket III    (10 vacatures) € 1.399 € 140 
Pakket IV    (25 vacatures) € 2.999 € 120 
Pakket V     (50 vacatures) € 4.999 € 100 

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW 
 
Termijnen 
Vacatures worden standaard voor een periode van 6 weken getoond. Verlenging is eenmalig 
mogelijk voor een periode van 4 weken. Aan de verlenging van een vacature zijn geen 
kosten verbonden. Indien u een vacaturepakket koopt, heeft u een jaar de tijd deze 
vacatures te plaatsen. Na 1 jaar is het vacaturetegoed niet langer geldig. 
 
Extra aandacht 
Het is mogelijk een vacature extra aandacht te geven op de voorpagina van Fiscature. De 
vacature wordt dan gedurende een periode van 4 weken op de voorpagina opgenomen in 
een pool van vacatures. De kosten hiervoor bedragen Euro 50 (excl. BTW) per vacature. 
 
Plaatsen van vacatures 
Voor het plaatsen van vacatures dient u zich eerst als werkgever aan te melden op de 
website van Fiscature. Indien u hierbij problemen ondervindt, kunt u een email sturen naar 
helpdesk@fiscature.nl. 
 
Adverteren 
Fiscature biedt werkgevers en andere geïnteresseerden de mogelijkheid te adverteren op de 
website van Fiscature. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Voor deze mogelijkheden en 
de bijbehorende tarieven kunt u contact opnemen met Fiscature via sales@fiscature.nl. 
 
Contact 
Bij vragen over de tarieven of over de wijze van het plaatsen van vacatures, kunt u contact 
met Fiscature opnemen via info@fiscature.nl.  


