Uw Partena startersvoordelen
Persoonlijke begeleiding bij de opstart van uw activiteit
U wil uw eigen activiteit opstarten? Proficiat! Gelukkig moet u deze uitdaging niet alleen aangaan: u kunt van meet af
aan vertrouwen op Partena. Om alle formaliteiten te regelen, en om u straks te laten adviseren en helpen met de
administratieve en wettelijke verplichtingen die u nog wachten. Dat levert u niet alleen een mooi startersvoordeel op.
U krijgt ook de steun van een ervaren coach die hetzelfde doel voor ogen heeft als u: het succes van uw bedrijf.

Start met een besparing van meer dan € 500*(1)
• Gratis opleiding sociale verzekering voor zelfstandigen		 Uw voordeel: € 65 (excl. btw)
• Simulatie Vrij Aanvullend Pensioen					
Uw voordeel: € 125 (excl. btw)
• 25% korting op de kosten gekoppeld 		
Uw voordeel: € 12 (excl. btw) per formaliteit
aan de inschrijving in de KBO*(2) 		
• Gratis opstart dossier				
Uw voordeel: € 155 (excl. btw)
• 3 maanden gratis loonbeheer			 Uw voordeel: € 165 (excl. btw - min. 1 werknemer)
• Gratis simulatie loonkosten	
Uw voordeel: u weet hoeveel uw personeel u zal kosten

Kies een betrouwbare coach

Bouw op een professioneel team

De opstart van uw zaak vraagt al uw aandacht. Dus u

Als starter wilt u dat uw persoonlijke loonadministratie

kunt best wat hulp gebruiken met de administratieve

in orde is. Partena zorgt hiervoor en denkt hierbij ook

formaliteiten. Uw registratie bij de Kruispuntbank voor

aan uw persoonlijke vakantieregeling, extra legale

Ondernemingen (KBO) om een ondernemingsnummer

voordelen, … Uw persoonlijke dossierbeheerder volgt

te krijgen, uw verplichte aansluiting bij een sociaal

uw personeelszaken op en geeft u snel een sluitend

verzekeringsfonds, … dat kunt u allemaal aan Partena

antwoord op al uw vragen.

toevertrouwen. Zo wint u niet alleen tijd, maar ook geld.
Want wij weten precies hoeveel sociale bijdragen u zal

Denk nu al aan morgen

moeten betalen, op hoeveel kindergeld u recht hebt,

Als u van bij de start voor Partena kiest, dan neemt u

op welke uitkeringen u en uw gezinsleden eventueel

meteen een voorsprong. Naarmate uw bedrijf groeit, zullen

kunnen rekenen, …

ook uw administratieve, wettelijke en sociale verplichtingen
toenemen. Als u personeel aanwerft, worden uw HR-taken
complexer. Bij Partena blijft uw beheerder uw eerste
aanspreekpunt. Bovendien stellen we heel wat tools ter
beschikking die uw personeelsadministratie en
boekhouding gevoelig kunnen vereenvoudigen.

* (1) Voorwaarden: enkel voor starters met maximum 50 werknemers.
Niet cumuleerbaar met andere promoties
* (2) In het kader van bijkomende diensten zoals BTW, FAVV, ...

Partena, founding partner van Start Your Business

Surf naar www.partena.be/startyourbusiness.aspx
of ga langs in een van de onderstaande
Partena-kantoren.

Partena kantoren
1000 Brussel - Anspachlaan 1 – tel.: 02/549 73 00
1050 Elsene - Louizalaan 500 – tel.: 02/643 78 09
1160 Oudergem - Vorstlaan 278 – tel.: 02/672 96 11
1500 Halle - Meiboom 24 – tel.: 02/356 91 11
1730 Asse – Kalkoven 65 – tel.: 0476/76 62 41
1800 Vilvoorde - Stationlei 1 – tel.: 02/549 72 26
2600 Antwerpen – Uitbreidingstraat 180/1B – tel.: 03/294 11 70
3500 Hasselt – Martelarenlaan 3 – tel.: 011/26 38 70
8000 Brugge – Houtkaai 16 bus 00/01 – tel.: 050/47 19 12
8500 Kortrijk – Houtmarkt 9/D – tel.: 056/26 88 51
9000 Gent – Coupure Links 103 – tel.: 09/328 19 58
9300 Aalst – Parklaan 233 – tel.: 053/78 80 80

Partena, in alles wat u onderneemt!
• Meer dan 80 jaar ervaring
• Een doorgedreven beroepsethiek, people & corporate
governance
• De kennis en het engagement van een 4.000 bedienden
en arbeiders
• Altijd een contactpunt in uw buurt
• 1,4 miljoen tevreden klanten en 85.000 bedrijven die
op ons vertrouwen

Verantwoordelijke uitgever: Johan Logist – Anspachlaan, 1 - 1000 Brussel.

Meer informatie over de startersvoordelen?
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Start met een besparing van meer dan € 500*

I
C
E

• Gratis opleiding sociale verzekering voor zelfstandigen
Uw voordeel: € 65 (excl. btw)

• Simulatie Vrij Aanvullend Pensioen
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Uw voordeel: € 125 (excl. btw)

• 25% korting op de kosten gekoppeld aan de inschrijving in de KBO*
Uw voordeel: € 12 (excl. btw) per formaliteit

• Gratis opstart dossier

Uw voordeel: € 155 (excl. btw)

• 3 maanden gratis loonbeheer

Uw voordeel: € 165 (excl. btw - min. 1 werknemer)

• Gratis simulatie loonkosten

Uw voordeel: u weet hoeveel uw personeel u zal kosten
* Voorwaarden: zie fiche.

En het is ook:
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• Meer dan 80 jaar ervaring

P
S

• Een doorgedreven beroepsethiek, people & corporate
governance

• De kennis en het engagement van een 4.000 bedienden en arbeiders
• Altijd een contactpunt in uw buurt

• 1,4 miljoen tevreden klanten en 85.000 bedrijven die op ons vertrouwen

Partena, founding partner van Start Your Business

Verantwoordelijke uitgever: Johan Logist – Anspachlaan, 1 - 1000 Brussel.
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Partena, in alles wat u onderneemt!

