Voordelen freelancer of ZZP-er:

Meer weten?

•	Geen administratieve en belastingtechnische
handelingen;
•	Zelfstandig bepalen van uw project- of uur
tarief;
•	Een inschrijving KVK is niet nodig;
• Wettelijke opbouw WW- en WIA rechten;
•	Geen specifieke persoonlijke verzekeringen
nodig;
• Mogelijkheid voor opbouw pensioen;
• Behoudt vrijheid en flexibiliteit;
• Debiteuren risico’s liggen bij FlexPay;
•	Geen (financiële) risico’s m.b.t. naheffing
sociale premies, loonbelasting en boetes
inzake schijnzelfstandigheid;
•	Helpdesk voor uw zakelijke en juridische
vragen.

Graag willen wij de mogelijkheden van FlexLance
met u bespreken.
Samen met u stellen wij graag een stappenplan op
waarbij uw inbreng als uitgangspunt zal worden
genomen om voor alle partijen een zo interessant
mogelijke oplossing te bedenken.
Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met:
Jeroen Timmers, 06 520 95 455
Isa van den Berg, 06 243 74 316
of via info@flexpay.nl
Tevens kunt u ons bereiken op ons kantoor:
FlexPay BV
T 0416 672 090
Modelleur 1
F 0416 672 099
5171 SL Kaatsheuvel
www.flexpay.nl

Voordelen voor uw opdrachtgever:
•	Eenduidigheid in de facturatie richting uw
opdrachtgever;
•	Geen (financiële) risico’s bij ziekte in het kader
van Wet Verbetering Poortwachter;
•	Geen aansprakelijkheden in het kader
van de Wet Ketenaansprakelijkheid of
inleneraansprakelijkheid;
•	Vrijwaring voor het aangaan van een fictief
dienstverband.

Jeroen Timmers
T 06 520 95 455

FlexPay is aangesloten bij:

Isa van den Berg
T 06 243 74 316

Een concept van FlexPay
ter ondersteuning voor
freelancers en ZZP-ers

flexla

www.flexpay.nl

FlexPay BV

5 Stappenplan

FlexPay faciliteert sinds 1999 uitzenden,
detacheren en payrolling van re-integratiekandidaten, freelancers, regulier personeel,
WIA-uitkeringsgerechtigden, en andere
werkzoekenden.

1	Als ondernemer (freelancer of ZZP-er)
werft u zelfstandig uw opdrachten en
bepaalt u uw eigen tarief;
2	Op basis van uw opdracht en tarief werkt
	FlexPay een voorstel voor uw arbeidsovereenkomst uit;

FlexPay ontwikkelt specifieke diensten voor
gemeenten, re-integratiebureaus en diverse
(non) profit organisaties in geheel Nederland.
FlexPay werkt met een enthousiast team van
medewerkers die beschikken over gedegen
ervaring en kennis van zaken gecombineerd
met een echte ondernemersmentaliteit.

3	FlexPay verzorgt samen met u de
definitieve offerte aan de opdrachtgever;
4	Uw opdrachtgever tekent de offerte
voor akkoord en zendt deze retour naar
FlexPay (bevestiging opdracht);
5	FlexPay stelt de definitieve
overeenkomsten op.

www.flexpay.nl

FlexLance voor zelfstandig ondernemers
FlexLance is een verantwoorde tussenstap voor de
freelancer en ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel).
Met FlexLance kunt u per direct starten met
ondernemen op basis van een arbeidsovereenkomst
met FlexPay. Door gebruik te maken van FlexLance
is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel
naast het aanvragen niet nodig.
FlexLance biedt u de ruimte voor acquisitie van
(nieuwe) klanten en de ontwikkeling van uw diensten
of producten. Dit wordt u mogelijk gemaakt doordat
FlexLance u als ondernemer veel werk uit handen
neemt zoals het verzorgen van uw volledige (salaris)
administratie naast uw facturatie.
Tevens geeft het u de tijd om de ontwikkelingen
rondom ZZP-er schap en de strengere controle van
de belastingdienst op schijnzelfstandigheid van de
zijlijn te observeren om daarop uw verdere stappen
in uw ondernemerschap te kunnen nemen.

FlexLance biedt alle partijen
een heldere, zorgeloze en
risicoloze tussenstap.
Mogelijke overeenkomsten
De inzet van FlexLance is vrijwel binnen elke
branche mogelijk. Of uw opdrachtgever incidenteel
of met regelmaat een beroep op u doet, heeft geen
consequenties voor de toepassingsmogelijkheden
van FlexLance.
Feit is dat FlexLance een op maatgerichte oplossing
biedt voor uw vragen en activiteiten. Met onze
oplossingen houden we namelijk rekening met
uw individuele wensen, mogelijkheden maar ook
afspraken met uw opdrachtgevers.

Vragen en Antwoorden
Is FlexLance interessant?
Uw tarief als zelfstandige hanteren we als
uitgangspunt voor onze overeenkomst.
Via de werkwijze van FlexPay krijgt u duidelijk
zicht op uw uiteindelijke netto resultaat.

Wat gebeurt er met mijn inkomsten
op het moment ik (tijdelijk) geen
opdrachten heb?
Ondernemen is het nemen van ondernemingsrisico’s en daarbij hoort dat uw inkomsten
kunnen fluctueren. Zo kan het zijn dat u voor
bepaalde periode geen opdrachten en dus
geen inkomsten heeft. In tegenstelling tot het
zelfstandig ondernemerschap bouwt u via
FlexLance WW-rechten op. Dus meer zekerheid
voor u gedurende uw startfase!

