NIEUW?
HIER STAAT WAT JIJ MOET WETEN!

VAKWERK. GEGARANDEERD.
Dat is waar BouwPeople voor gaat. Samen met jou! Voor je aan de slag
gaat willen we een aantal belangrijke zaken aan je uitleggen. Zoals, wat
BouwPeople doet, een aantal punten op jouw factuur, de betalingstermijn
en het inleveren van de werkbon. Veel succes en natuurlijk veel plezier!

WAT DOET BOUWPEOPLE?
Wij van BouwPeople bemiddelen ZZP’ers en opdrachtgevers. Ben je als
zelfstandige opzoek naar een nieuwe uitdaging? Dan helpen wij jou met
het vinden van het beste project!
Als bemiddelingsbureau willen we zo transparant mogelijk werken.
Dit houdt in dat wij voor iedereen dezelfde kosten hanteren. Wij spreken
met jou en met de opdrachtgever een tarief af. Het verschil tussen deze
twee tarieven noemen wij het honorarium. Dit honorarium wordt door
twee gedeeld. Jij als ZZP’er en de opdrachtgever betalen allebei de helft
van dit bedrag.
Voorbeeld: Wij spreken met jou een tarief van €30,- af. En wij zetten jou bij
de opdrachtgever in voor €35,-. Dan betalen jij en de opdrachtgever allebei
een honorarium van €2,50 aan BouwPeople.

€2,50

€2,50

ZZP’ER

OPDRACHTGEVER

€30,-

€35,-

Om transparantie te realiseren en om iedereen inzicht in betalingen te
geven vragen wij van je om het deel van het honorarium bij jouw tarief op
te tellen. Naar aanleiding van het voorbeeld stuur je ons dus een factuur
van €32,50 (tarief + honorarium) i.p.v. €30,-. De factuur kun je doorsturen
naar administratie@bouwpeople.nl.
Het is goed om te weten dat BouwPeople verplicht is om 21% btw te
berekenen over de diensten die wij leveren. Dit geldt niet voor jouw tarief,
maar wel voor het honorarium. Naar aanleiding van jouw factuur zullen
wij dus €2,50 plus 21% btw inhouden. De btw kun je zelf terugvragen bij
de Belastingdienst zoals je ook inkoopfacturen terugvraagt.

FACTUUR & BTW.
3 belangrijke punten voor jouw factuur:
1. Honorarium
2. 21% btw
3. Terugvorderen btw
1.

HONORARIUM

Omdat wij een bemiddelingsbureau
zijn, ben jij als ZZP’er verplicht om
een bijdrage aan ons te betalen.
Een honorarium. Wij vragen van
jou om dit honorarium op te nemen
in je factuur. Hierdoor voorkomen
we een berg nutteloos papierwerk.
Het honorarium kan, net als jouw
tarief, per opdracht verschillen.

2.

€ 30*
€

+

€

2,50*
32,50

Jouw tarief afspraak
met BouwPeople.
Honorarium voor BouwPeople.
Jouw factuur naar BouwPeople.
Dit bedrag is btw verlegd.
* De bedragen in dit document zijn ﬁctief

21% BTW

Zodra BouwPeople jouw factuur
ontvangt houden wij het te betalen
honorarium + 21% btw op jouw
factuur in. Wij zijn wettelijk
verplicht om de btw over ons
honorarium te berekenen.
In jouw factuur wordt geen btw
berekend, want jouw factuur is
namelijk btw verlegd. Maar over
het honorarium van BouwPeople
rekenen we wel btw. En dat is 21%.
BouwPeople stuurt je geen
factuur toe van het honorarium.
Dit komt omdat jij deze kosten
al opgenomen hebt in jouw factuur
(zie de €2,50 in het voorbeeld).
In plaats daarvan houden wij
het honorarium + 21% btw in
op jouw uitbetaling.

€ 32,50

€

-

Honorarium voor BouwPeople.

€ 30,-

Jouw tarief afspraak
met BouwPeople.

€ 32,50

Btw verlegd.

€

Jouw tarief afspraak
met BouwPeople.

€

-

2,50

Jouw factuur
aan BouwPeople.

2,50

30,-

21% btw

Bij BouwPeople wordt
hier 21% btw opgeteld.

Honorarium + 21% btw

€ 2,50
0,21

x

€ 0,53

€ 2,50
+

€ 0,53
€ 3,03

Uitbetaling

€ 32,50

-

€

3,03

€ 29,47

Jouw factuur aan BouwPeople.

Honorarium BouwPeople
+ 21% btw.
Dit krijg jij uitbetaald.

3.

TERUGVORDEREN BTW

€ 29,47

De 21% btw die BouwPeople inhoudt op
jouw factuur (in dit voorbeeld €0,53) kun
je terugvragen bij de Belastingdienst.
Dit doe je op de manier zoals je een
inkoopfactuur terugvordert.

+

€

0,53

€ 30

Als inkoopfactuur terug
vorderen bij de Belasting.

BETALINGSTERMIJN.
Voor het uitbetalen van je factuur heeft BouwPeople een betalingstermijn
en deze gaat in na de factuurdatum. De datum waarop je ons de factuur
stuurt moet ook op de factuur staan. Stuur je de factuur op 10 april dan
staat er op jouw factuur ook 10 april.

30

Gratis

14

€ 25

dagen

dagen

Uitbetalen met 30 dagen is gratis. Je kan ook na 14 dagen uitbetaald
worden, maar dan brengen wij wel €25 in rekening. Dit bedrag moet
je in mindering brengen op jouw factuur.
Alle facturen worden op vrijdag uitbetaald. We vragen je om rekening
te houden met een overschrijvingsvertraging tussen een aantal banken.
Dit betekent dat zodra wij jouw factuur hebben betaald jij het niet meteen
op de rekening ziet verschijnen. Het kan voorkomen dat er een aantal
dagen tussen zit.
Als ZZP’er heb je te maken met verschillende opdrachtgevers. En niet
elke opdrachtgever betaald bij het maken van overuren evenveel uit.
Neem contact op met jouw bemiddelaar bij Aditech en hij/zij zal je
informeren over de overwerkuren.

WERKBON.
Voordat wij het geld naar je overmaken vragen we je om het volgende
aan te leveren:
Stap 1.
Ingevulde werkbon.

Stap 2.
De werkbon is door de
opdrachtgever ondertekend.

REKENVOORBEELD.
Factuur Klus B.V.

+

-

Bedrijfsnaam:

Klus B.V.

Naam:

Klaas Klaassen

Adres:

Kerkweg 1

Postcode +
woonplaats:

1234 HX
Lutjebroek

Btw-nummer
Klus B.V.:

NL001234567B01

KvK-nummer:

12344321

Bankrekening:

NL 12 RABO 1234 56 789

Btw-nummer
BouwPeople:

NL82008694B01

Afgesproken tarief
van Klus B.V.:

€ 30

Honorarium
voor BouwPeople:

€ 2,50

Honorarium + tarief:

€ 32,50

De factuur van Klus B.V. naar BouwPeople
is btw verlegd.

Honorarium + tarief:

€ 32,50

Honorarium +
21% btw:

Als de factuur bij BouwPeople komt moet
er 21% btw over het honorarium van €2,50
betaald worden.

€

Uitbetaald aan
Klus B.V.:

3,03

€ 29,47

x

€ 2,50
0,21

21% btw.

€ 0,53

€ 2,50
+

Terug te vorderen bij de Belastingdienst.
Uitbetaald aan
Klus B.V.:

€ 29,47

21% btw:

€

0,53

Uitbetaling na
terugvorderen
van de btw:

€ 30

+

Bedrag als inkoopfactuur terug
vorderen bij de Belastingdienst.
Uiteindelijke bedrag na
terugvordering 21% btw.

€ 0,53

€ 3,03

