FAQ Inhuurdesk Basic-Fit
Werving
Blijft mijn uurtarief na februari 2019 nog
steeds hetzelfde?
Wat wordt er bedoeld met ‘standaard
inhuurvoorwaarden’ in het contract? Kan
ik deze alvast inzien?
Waar moet ik straks mijn facturen
naartoe sturen?

Ik werk via sportverloning.nl. Hoe gaat dit
straks in zijn werk?
Ik heb geen kvk-nummer en ben niet
BTW plichtig. Mijn inkomsten als lesgever
geef ik aan de Belastingdienst op als
neveninkomsten naast mijn bestaande
baan in loondienst als ICT-er.
Hoe kan ik mij dan inschrijven op de
inhuurdesk?
Vanaf 1 januari 2019 geldt er de
ontheffing van administratieve
verplichtingen voor kleine ondernemers.
Ik hoef dus geen btw in rekening te
brengen, hoe werkt dit straks via de
Inhuurdesk?
Ik heb reiskosten afgesproken met BasicFit. Blijft deze vergoeding bij de nieuwe
contractvorm gehandhaafd?
Ik heb een freelance overeenkomst met
Basic-Fit. Dien ik de nieuwe
overeenkomst met inhuurvoorwaarden
te tekenen vanaf 1 februari 2019?

Ja. Dat wat je hebt afgesproken met Basic-Fit blijft
gehanteerd.
Deze voorwaarden zullen z.s.m. aan de freelancer ter
beschikking worden gesteld. Met inhuurvoorwaarden
wordt in feite de freelanceovereenkomst bedoelt.
Je hoeft geen facturen meer te sturen. De inhuurdesk
betaalt jou uit via reversed billing. De inhuurdesk
heeft namelijk alle informatie in huis om zelf de
factuur op te maken. Jij hoeft als freelancer dus geen
facturen meer op te maken. Je kunt deze facturen van
de inhuurdesk gemakkelijk in je eigen administratie
overnemen.
Wanneer je als lesgever GEEN kvk-nummer hebt, en je
facturatie via sportverloning.nl verloopt, is de
Inhuurdesk niet op jou van toepassing.
Wanneer je als lesgever GEEN kvk-nummer hebt, dan
is de Inhuurdesk niet op jou van toepassing.

Per 1 februari zullen ook freelancers die onder de
kleine ondernemingsregeling vallen via de Inhuurdesk
verlopen. De facturatie verloopt dan inderdaad btwvrij.

Wanneer je in aanmerking komt voor reiskosten, dan
blijft dit gehanteerd.
Ja. De overeenkomst met inhuurvoorwaarden is
geüpdatet en gestandaardiseerd. We vinden het
belangrijk dat elke freelancer onder dezelfde
voorwaarden voor Basic-Fit werkt. Wel zo helder!

