Werken via Talent Trade
Alles wat je moet weten als zzp'er

talenttrade.nl

Wat is een zzp'er
Een zzp'er is een zelfstandige zonder personeel of ook wel eens
freelancer genoemd. Het betekent niet meer dan dat je zelf de
werkzaamheden uitvoert binnen je onderneming zonder dat je ander
personeel in dienst hebt.
Omdat je eigen baas bent gelden er andere regels dan wanneer je in
loondienst bent. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het
goed uitvoeren van de taak waarvoor je ingehuurd wordt.
In deze flyer nemen wij je mee in de wereld van zzp'er worden, wat er
bij komt kijken en het werken via Talent Trade.

De voordelen
Als zzp'er heb je een aantal voordelen, namelijk:
Zelf je beschikbaarheid en werktijden bepalen,
Zelfstandig de opdracht uitvoeren,
Afwisseling in opdrachten/opdrachtgevers,
De verdiensten liggen vaak hoger.
Maar natuurlijk zijn er ook nadelen, namelijk:
Zelf je pensioen en verzekering regelen,
Belastingaangifte doen,
Geen betaalde vakantiedagen of doorbetaald tijdens ziekte.
Voor- en nadelen zijn er in alle situaties, of je nu in loondienst bent
of als zzp'er aan de slag gaat. Gelukkig wegen de nadelen voor de
meeste mensen vaak niet zwaar ten opzichte van de voordelen en
met een beetje planning kom je een heel eind.

Belastingen
Wanneer je als zzp'er werkt ben je verplicht om bepaalde
belastingen te betalen. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting
en omzetbelasting.
Omzetbelasting
Ook wel de btw aangifte genoemd. Ieder kwartaal geef je aan
hoeveel btw jij ontvangen hebt over de opdrachten die je in de drie
maanden ervoor hebt gedaan. Per factuur is terug te vinden hoeveel
btw je hebt ontvangen. Dit is in de kinderopvang altijd 21% bovenop
het uurtarief.
Ook wanneer je in die drie maanden niet
hebt gewerkt dien je een btw aangifte in.
Het kan namelijk zo zijn dat je wel
aankopen als zelfstandige hebt gedaan
waardoor je btw terugkrijgt. Wanneer dit
niet het geval is doe je een zogenaamde
nul-aangifte.
Nooit meer een aangifte periode missen?
Download dan de btw-alert app of maak
gebruik van een boekhoudprogramma of
boekhouder.

Rekenvoorbeeld
Uurtarief 100%
BTW 21%

€40
€8,40

Factuurbedrag 121% €48,40
€8,40 is het bedrag wat je
aangeeft als omzetbelasting

Inkomstenbelasting
Een andere belasting is de inkomstenbelasting. Deze doe je 1x per
jaar. Vanaf maart tot en met 1 mei moet de inkomstenbelasting
worden ingediend bij de Belastingdienst. Normaal staat alles vaak al
netjes voor jou ingevuld en hoef je het alleen maar goed te keuren.
Als zzp'er moet je dit zelf doen.
KOR
De kleineondernemersregeling (KOR) is geen belasting, maar wel de
moeite waard om te benoemen. Dit is namelijk een
belastingvoordeel.
Is jouw omzet per kalenderjaar niet hoger dan €20.000? Dan kun je
sinds 1 januari 2020 kiezen om gebruik te maken van de nieuwe
kleineondernemersregeling. Daarmee krijg je een vrijstelling van je
btw-plicht. Hierdoor hoef je geen btw aangifte meer te doen en dit
ook niet bij te houden. Op de facturatie zal geen btw meer worden
gerekend. Aan de andere kant betekent het ook dat je geen btw
meer terug kan krijgen wanneer je iets aanschaft.
Wil je meer weten over belastingen of de
kleineondernemersregeling? Download dan onze flyer over deze
specifieke onderwerpen hier.

Verzekeringen
Als zzp'er bepaal je zelf welke verzekeringen je afsluit en of je
pensioen op wilt bouwen. Dit is echter wel aan te raden!
Wij hebben een aantal verzekeringen voor je op een rij gezet die
interessant zijn om af te sluiten.
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Als ondernemer kun je op verschillende manieren aansprakelijk
gesteld worden voor schade aan spullen van een ander. Met een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzeker je je dus tegen
claims voor schade aan spullen van een ander of voor letselschade.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Wat gebeurt er als je door ziekte, ongeval, of orgaandonatie niet
kunt werken? Kun jij dan deze periode financieel overbruggen? Met
een AOV krijg je een maandelijkse uitkering bij
arbeidsongeschiktheid. Zo voorkom je financiële zorgen.
Pensioen
Als ondernemer bepaal je zelf of je pensioen opbouwt.
Nu heb je als zzp'er alleen recht op AOW. Je kunt zelf pensioen
opbouwen door bijvoorbeeld te sparen of in te stappen in een
pensioenfonds.

Je bent klaar om te gaan ondernemen
Je hebt besloten dat je aan de slag wilt gaan als zzp'er. Zoals
hierboven beschreven weet je in grote lijnen wat je te doen staat
tijdens het ondernemen. Maar hoe wordt je nou eigenlijk
ondernemer? Dat begint bij de Kamer van Koophandel.
KvK
Via de website van de Kamer van Koophandel maak je gemakkelijk
een afspraak voor registratie als ondernemer. Of dit nodig is check
je hier. De afspraak is op één van de KvK locaties in Nederland. De
adviseur neemt de werkzaamheden met je door en voert alles
administratief in. Je betaalt €51,95 voor de inschrijving en krijgt
direct een KvK-nummer. Met een KvK-nummer kun je ook een
zakelijke rekening openen.
BTW-nummer
Zodra je een inschrijving via de KvK hebt gedaan zal deze melding
worden doorgezet naar de belastingdienst. Zij regelen vervolgens
een BTW-nummer voor je. Het kan soms even duren voordat je deze
in de brievenbus ontvangt.

Werken via Talent Trade
Nu je alles geregeld hebt zit er nog maar één ding op: aan de slag!
Om via Talent Trade aan de slag te kunnen gaan heb je het volgende
nodig:
Een relevant diploma,
Een (zakelijk) bankrekeningnummer,
Een geldig paspoort of identiteitskaart,
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of bewijs personenregister,
Uittreksel KvK.
Optioneel maar wel aan te raden:
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering,
Aansluiting bij geschillencommissie,
Overige relevante certificaten.
Via de website kun je jezelf gemakkelijk aanmelden. Hierna ontvang
je een e-mail om een belafspraak met ons in te plannen op een voor
jou geschikt moment. Tijdens deze afspraak nemen wij met je door
wie je bent, waar je naar op zoek bent en wat je ervaring is. Hiermee
meten wij onder andere of je begrijpt wat ondernemen voor jou
betekent en liggen wij je dit eventueel extra uit.

Aan het werk
Zodra je account is geactiveerd zie je direct de voor jou relevante
opdrachten en kun je deze accepteren wanneer je interesse hebt.
Ook kun je in je profiel een foto van jezelf uploaden, aangeven op
welke dagen je niet beschikbaar bent en de door jou geaccepteerde
en eerder gewerkte opdrachten zien.
Een opdracht uitvoeren
In de opdracht kun je zien op welke locatie je moet zijn, hoeveel je
per uur betaald krijgt en andere relevante informatie. Zodra je klaar
bent met werken geef je de gewerkte uren via de app door. Deze
koppelen wij elke maandag terug aan de opdrachtgever om goed te
keuren. Zij krijgen hiervoor 3 werkdagen de tijd. Let op dat wij dit
enkel kunnen doen als je ook daadwerkelijk je uren indient!
De goedgekeurde uren worden door Talent Trade gefactureerd aan
de opdrachtgever namens de zzp'er. De betalingstermijn is 14 dagen.
Zodra de betaling bij ons binnen is maken wij een factuur voor je op
waarop de datum, werklocatie, uren en uurtarief staan
weergegeven. Vervolgens halen wij 3% bemiddelingskosten af van
het totaalbedrag exclusief btw. Het verschuldigde bedrag maken wij
op de eerstvolgende vrijdag naar je over.

Heb je nog vragen?
Check de veelgestelde vragen
of neem contact met ons op

