De vrijheid van het ondernemerschap,
wie wil dat nou niet? Maar het zijn lastige tijden. Heb je
wel genoeg klanten? Lukt het om nieuwe te vinden?
En alsof je daar al niet genoeg mee bezig bent, brengt
het ondernemerschap ook heel veel administratieve
rompslomp en verplichtingen met zich mee.
Personeel Direkt heeft een constructie ontwikkeld die
dé uitkomst is voor alle huidige ZZP’ers, Freelancers,
Interimmers en startende ondernemers.
I

Payrolling: De vrijheid van zelfstandig
ondernemen met het gemak van loondienst!
Bij payrolling treedt de ZZP’er/Freelancer/Interimmer
formeel in dienst bij de payroll-onderneming.
Op verzoek van de ZZP’er/Freelancer/Interimmer
factureert de payroll-onderneming de opdrachtgever
en wordt een netto bedrag uitgekeerd. Op dit bedrag
zijn alle inhoudingen en afdrachten op het gebied van
belastingen en sociale premies verwerkt.
Het persoonlijk ondernemerschap zoals verkoop,
planning, aansturing van de werkzaamheden en het
vinden van opdrachten blijft u allemaal zelf doen.
Maar u profiteert wél van alle voordelen van loondienst,
u heeft ook recht op de sociale voorzieningen,
en dat is in deze tijd een geruststellende gedachte.
Dit is

dé uitkomst

voor ZZP’ers, Freelancers,
Interimmers of startende ondernemers.
We noemen dit niet voor niets

“ Het nieuwe ondernemen”,

en voegen daar “ Zorgeloos” aan toe .

Wij sommen de voordelen voor u op:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen debiteuren risico. Dus nooit meer last van
klanten die niet, of te laat betalen.
Personeel Direkt staat garant voor uw (snelle) betaling,
inclusief vakantiegeld en vrije dagen.
U hoeft geen (lastige) bedrijfsadministratie te voeren.
Verzekerd voor de Werkloosheidswet,
Ziektewet en de WIA.
Pensioenopbouw en hypotheekverstrekking
behoren tot de mogelijkheden.
Het financiële voordeel is niet voor de opdrachtgever
maar voor u.
U ontvangt van ons geen factuur.
Geen dure verzekeringen nodig.
Geen inschrijving Kamer van Koophandel en
VAR-verklaring nodig.
Onze VCU- en NEN 4400-1 certificering 		
geven uw opdrachtgevers garanties met betrekking
tot veiligheid, afdrachten en premies.
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Bel of mail ons om een vrijblijvende afspraak te maken.
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