Administratie, Advies & Bemiddeling

Connect ZZP Service voor
Opdrachtgevers
www.connectzzp.eu

Connect ZZP Service voor
Opdrachtgevers in de techniek
Connect ZZP Service is een dienstenpakket voor bedrijven en overheidsinstellingen
die regelmatig met ZZP’ers in de techniek werken. Wij nemen belangrijk regelwerk
rondom ZZP-inhuur van u over, ook als u met een pool van ZZP’ers werkt. Zodat u er
als opdrachtgever op kunt vertrouwen dat alles 100% risicovrij is geregeld. Van zelfstandigheidschecks en VAR controle tot contracten en facturatie.

Connect ZZP Service voor Opdrachtgevers in het kort
• Projectadministratie
ü Afhandelen van de volledige projectadministratie, ook bij ZZP Pools
ü Zorg voor contracten, facturatie, urenregistraties
ü Voorfinanciering
ü Zorg voor documenten: VAR, VCA VOL, KvK en Aansprakelijkheidsverzekering
voor bedrijven

• Advies
ü Juridisch advies rond alle ZZP wet- en regelgeving
ü 100% risicovrij van fiscale en juridische risico’s van ZZP-inhuur
ü Zelfstandigheidschecks en kwaliteitsscans
•

Bemiddeling
ü Landelijke bemiddeling van goed gekwalificeerde en geoutilleerde ZZP’ers
ü Persoonlijke match tussen u en de ZZP’er

Voor wie is onze ZZP Service?
Voor bedrijven en overheidsinstellingen die graag werken met flexibele, op
kwaliteit en zelfstandigheid gecontroleerde ZZP’ers in de techniek. Connect ZZP
Service neemt het belangrijkste regelwerk rond inhuur van ZZP’ers van u over.
Een hele zorg minder.

Tarief Connect ZZP Service
Wij berekenen scherpe tarieven voor onze ZZP Service: een vast nominaal bedrag
als u met een uurtarief werkt en een vast percentage als u werkt met een aanneemsom.

Waarom Connect ZZP Service voor Opdrachtgevers?
• Zekerheid: orde in contracten en facturen, geen juridisch of fiscaal risico!
• Professionaliteit: gespecialiseerd in ZZP & techniek
• Continuïteit: u heeft altijd beschikking over de beste ZZP’ers

Benieuwd naar de voordelen en het
gemak van Connect ZZP Service?
Neem contact op met Connect ZZP Service. Wij horen graag van u.
Telefoon: 088 - 235 2680
Mail: administratie@connectzzp.eu

Partners
Aan uw ZZP’ers bieden wij extra services in de vorm van ZZP verzekeringen, ZZP administratie en ZZP bankzaken. Dit voordeel wordt door onze partners, Adviesgroep van der Roest,
Castelein & Basmaci en ABN AMRO mogelijk gemaakt.

Opdrachtgevers
Online registratie uren; aanneemsom of in termijnen
Online ZZP dossier per project

Connect ZZP Pool Service
Administratief Pool Beheer

Projectadministratie ZZP inhuur:

Zelfstandigheidscheck, contracten, facturatie, betaling,
dossiervorming
» Altijd sluitende administratie
Voorfinanciering: betaling ZZP’er binnen 5 dagen na facturatie
» Betaling factuur binnen 30 dagen
100% risicovrije inhuur
Transparante prijsvoering: Zowel de ZZP'er als de Opdrachtgever

ZZP-pool
ZZP’ers

Online contracten overzicht Online werkaanbod
Online facturatieoverzicht Online beschikbare ZZP’ers
Online werving van ZZP’ers
Poolmanagement
www.connectzzp.eu

Begeleiding Pool Beheer

Bemiddeling Pool Beheer

Intermediair bij conflicten
Projectbegeleiding
Opleiden van ZZP’ers
Advies

Kwaliteitscheck
Zelfstandigheidscheck
Werving van ZZP'ers

weet waar hij aan toe is.

Poolmanagement

Connect ZZP Service B.V.
Joop Geesinkweg 531
1096 AX AMSTERDAM
T 088 - 235 2680
E administratie@connectzzp.eu
F 088 - 235 2689
I www.connectzzp.eu
Connect ZZP Service en Connect Technisch
Uitzendbureau zijn gespecialiseerd in Zelfstandigen
Zonder Personeel, uitzenden, detacheren, payrolling en
werving en selectie van technisch personeel.
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