EigenZaak
Ondernemersadvies

De helpdesk voor
vragen over uw
bedrijfsvoering

EigenZaak Ondernemersadvies. De helpdesk

juridisch terrein en personeelszaken; zolang het

voor vragen over uw bedrijfsvoering.

maar gaat over uw bedrijfsvoering. EigenZaak

Als zelfstandig ondernemer loopt u zo nu en dan

werkt hierbij samen met de specialisten van MKB

tegen zaken aan waarover u meer moet of wilt

Adviseurs.

weten. Een vraag over BTW, het aannemen van
een medewerker, het schrijven van een goede

Hoe werkt het

offerte of het aanschaffen van een bedrijfsauto.

Bedrijfsvragen kunt u telefonisch of via

Om maar een paar voorbeelden te noemen. Dit

www.sigma-eigenzaak.nl stellen aan

zijn praktische vragen waarop u zelf wellicht niet

EigenZaak Ondernemersadvies. Als EigenZaak lid

direct het antwoord weet, maar die u wel snel en

kunt u kosteloos gebruik maken van deze helpdesk

adequaat beantwoord wilt hebben.

voor vragen die per e-mail of telefonisch te
beantwoorden zijn. Binnen 24 kantooruren heeft u

Voor al dit soort ondernemersvragen biedt

een reactie. Is de vraag complex dan wordt u eerst

Sigma Coatings EigenZaak Ondernemersadvies

een kostenplaatje voorgelegd. De vraag wordt in

aan. Een praktische vraagbaak, te bereiken per

behandeling genomen wanneer u met de kosten

telefoon en via de website van EigenZaak,

akkoord gaat.

www.sigma-eigenzaak.nl.
MKB Adviseurs
De vragen die u hebt, worden beantwoord door
mensen die weten wat er speelt binnen uw
branche, onder andere op financieel, fiscaal en

Van korte vragen tot kant-en-klare producten en advies-op-maat.
EigenZaak Ondernemersadvies is er voor u.
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Ondernemersadvies
over uw onderneming

Kant-en-klare producten

Advies-op-maat

Naast de helpdesk voor korte praktische vragen

Hebt u verder advies-op-maat nodig voor een

beschikt de helpdesk ook over de volgende

lastig vraagstuk, zoals het verkrijgen van een

kant-en-klare producten en diensten die u

financiering of juridische ondersteuning bij een

ondersteunen in uw dagelijkse werk als

geschil? Via EigenZaak Ondernemersadvies betaalt

ondernemer. Hiervoor betaalt u een kleine bijdrage.

u slechts € 100,- per uur (excl. BTW) voor het

• het beoordelen van een offerte of

inhuren van een adviesspecialist.

brochure voor € 125,• het beoordelen van een arbeidsovereenkomst

EigenZaak Ondernemersadvies is te bereiken
via telefoonnummer 070 349 06 65 en via

voor € 150,• het beoordelen van een ondernemingsplan

www.sigma-eigenzaak.nl

voor € 250,• het beoordelen van leveringsvoorwaarden
voor € 250,• het beoordelen van een samenwerkingscontract
voor € 250,(alle bedragen excl. BTW)

Veelgestelde vragen waarop EigenZaak Ondernemersadvies u
een antwoord kan geven:
• Moet ik mijn bedrijfsauto leasen of financieren met een lening?
• Zijn de teksten van mijn offertes in orde?
• Kan ik mijn vrouw een beloning geven vanuit de zaak?
• Mag mijn medewerker ook voor anderen werken?
• Ik wil samenwerken met een collega. Hoe zet ik dit op papier?
• Ik heb een loods nodig voor mijn materialen. Moet ik die kopen of kan ik
beter huren, en waar moet ik dan op letten?
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