
Dit is de zin die de meeste van onze ZZP’ers cliënten dagelijks uitspreken. Er zijn altijd

excuses om de administratie uit te stellen. En dit is herkenbaar, het doen van administratie is

een klusje wat blijft liggen en waar veel mensen gewoon geen zin in hebben. Helaas blijft de

administratie oplopen en voor je het weet loopt het zo op dat je er uiteindelijk een hele dag

mee bezig bent. Een dag waarin je ook had kunnen werken en geld had kunnen verdienen.

Het doen van administratie is een klus wat erbij hoort maar waar zeker niet je passie in kwijt

kunt. De administratie wordt in de avonduurtjes of in de weekenden gedaan. Terwijl je die

vrije tijd liever besteedt aan je gezin, vrienden of andere bezigheden.

Facturen worden niet of te laat betaald

ZZP’ers werken vaak met urenregistratie. Het komt helaas veel voor dat de uren niet goed

geregistreerd worden, waardoor de uitbetaling van het werk op zich laat wachten. Ook heb je

te maken met de betaaltermijnen wat overschreden kan worden en wat je dus goed in de

gaten moet blijven houden. De vaste lasten van jouw bedrijf lopen door maar jouw facturen

moeten wel betaald worden. Uit onderzoek is gebleken dat één op de tien ZZP’ers direct in de

problemen raken als een opdrachtgever niet op tijd betaalt.

Novaluta biedt totaalpakket voor ZZP’er

NovaLuta helpt ZZP'ers en ondernemers in eenmanszaken bij hun financiële administratie.

NovaLuta begeleidt deze ondernemers naar een stabiele situatie in de financiën, zowel privé

als zakelijk. NovaLuta helpt u als ondernemer om tot een oplossing te komen met uw

administratie.
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