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Bij LBV ontzorgen we alle ZZP’ers van financiële zaken. 

Voor ons maakt het niet uit in welk sector je werkt. 

ZZP’ers krijgen bij LBV een speciale behandeling. LBV 

is jouw centrale aanspreekpunt. Wij ondersteunen jou 

met je onderneming en nemen alle zorgen uit handen.

Zo heb je met een ZZP-lidmaatschap alle voordelen 

van het basislidmaatschap, zoals juridische hulp bij 

arbeidsconflicten en de aangifte inkomstenbelasting 

(privé). Daarnaast dragen wij zorg voor de belast-

ingaangiften, de financiële administratie van jouw 

onderneming en maken wij een jaarrapportage voor 

je. Het enige wat jij zelf moet doen is ons voorzien van 

de juiste documenten. Dit kan zowel fysiek als digitaal, 

wel zo makkelijk toch?



ZZP DIENSTEN 

Met het ZZP-lidmaatschap kan je op ieder moment bellen, mailen 

of persoonlijk langskomen om advies te vragen aan onze 

specialisten. Je hoeft je geen zorgen te maken over extra kosten. 

Dit zit in ons ZZP-pakket inbegrepen en dat allemaal voor €50 per 

maand. Gewoon Lekker Blijven Vragen!

Onze diensten zijn te onderscheiden in de volgende categorieën: 

juridische hulp, administratieve zaken en belastingzaken. Zie 

hieronder de onderwerpen die onder de diensten vallen van het 

ZZP Basispakket:

Juridische hulp 
 — Contracten controleren

 — Juridische stappen ondernemen tegen wanbetalers 

(opdrachtgevers) 

 — Juridische geschillen die voortvloeien uit het werk als 

zelfstandige worden per situatie beoordeeld

Administratieve zaken
 — Hulp bij factuuropmaak

 — Boekhouden

 — Urenadministratie

 — Kilometerregistratie

 — Jaarrekening

Belastingzaken
 — Inkomstenbelasting, zowel advies als aangifte

 — Omzetbelasting, zowel advies als aangiftes

 — Bezwaar- en beroepsschriften indienen

 — Pensioenhulp



WORD LID!
Wil jij ook gebruik maken van onze 

expertise en compleet zorgenvrij 

ondernemen? Meld je dan snel aan via 

www.lbv.nl/zzp en profiteer van alle 

voordelen!
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LBV is dé partner voor ZZP’ers. Voor slechts 

€50 per maand nemen wij al jouw juridische 

en financiële zorgen uit handen. Aangiftes 

inkomsten- en omzetbelasting, het maken van 

een jaarrekening en de boekhouding van jouw 

onderneming? Al deze zaken zijn in deskundige 

handen bij LBV. Ook profiteer je van de 

standaard voordelen van een lidmaatschap bij 

LBV, waaronder juridische bijstand bij 

arbeidsconflicten. Zo kan jij al je aandacht 

richten op je onderneming. Wel zo fijn.

LBV biedt ook de best mogelijke juridische 

bescherming op het gebied van huur-, woon- en 

consumentenrecht. Voor slechts €10 per maand 

extra kun je ook gebruik maken van ons ZZP 

Pluspakket. 



vakbondlbv

06-8356 1754

DEVAKBOND

Vakbond LBV

LBV Vakbond

Strevelsweg 700/612
3083 AS Rotterdam

CONTACT

Heb je vragen naar aanleiding van deze flyer, of wil je gewoon 

even kennismaken om erachter te komen wat wij voor je 

kunnen betekenen? Kom langs voor een kop koffie en een 

vrijblijvend gesprek of neem via één van de onderstaande 

contactgegevens contact op met ons op. LBV is er voor jou!

088-2663 000

Vakbond LBV


