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Professioneel en 
vertrouwd ondernemen

Met HelloProfs heeft u al uw 

ondernemersactiviteiten goed op orde. Het 

is een online platform voor zowel zzp’ers als 

opdrachtgevers. Zzp’ers laten een professionele 

indruk achter, terwijl opdrachtgevers zeker weten 

dat ze met adequate zzp’ers zaken doen.

HelloProfs biedt onder andere de volgende 

mogelijkheden:

Voor zzp’ers (opdrachtnemers):
• Een openbare marktplaats om zzp-opdrachten 

te vinden.

• Een ingebouwde offertetool. 

• Een automatisch contractbeheer applicatie.

• Een ingebouwde uren- en facturatietool.

Voor opdrachtgevers:
• Een openbare marktplaats om zzp’ers te 

vinden.

• Een ingebouwde tool om nieuwe opdrachten 

aan te maken en te delen.

• Een automatisch contractbeheer applicatie.

Ga snel naar helloprofs.nl en meld u aan. Start 

direct met professioneel ondernemen!

Digitaal
contractbeheer

Volledig fiscaal 
geborgd

Vraag en aanbod 
zzp-opdrachten

Zzp’ers kunnen zoeken naar 

nieuwe opdrachten die onze 

opdrachtgevers hebben 

geplaatst. Opdrachtgevers 

kunnen op hun beurt de 

profielen van zzp’ers bezoeken 

en contact met hen opnemen.

Opdrachtgevers hebben 

ook de mogelijkheid om hun 

opdrachten te delen in hun 

eigen zzp-groepen. Zo heeft 

u snel een vertrouwde zzp’er 

voor uw volgende klus.

Wij vinden het belangrijk dat 

uw ondernemersactiviteiten 

goed geborgd worden. Dit 

doet u met een opdracht-

overeenkomst dat voldoet 

aan de fiscale- en juridische 

regelgeving. 

HelloProfs is zo ingericht dat 

uw contracten automatisch 

voldoen aan fiscale eisen 

die de Belastingdienst van 

u als ondernemer en u als 

opdrachtgever verwacht. 

U wilt op ieder moment en 

het liefst zo overzichtelijk 

mogelijk bij uw contracten 

en documenten kunnen. Met 

HelloProfs is dat een fluitje van 

een cent.

Offertes, overeenkomsten, 

werkbonnen of facturen, ze 

worden allemaal veilig bewaard 

in HelloProfs. 

“Als ondernemer bent u altijd druk en wilt u graag 

doorpakken. Mede daarom is HelloProfs uw 

ideale platform om uw ondernemersactiviteiten 

efficiënt in te richten.”

Gert Jan Op ‘t Landt,

Oprichter

HelloProfs is voor zzp’ers volledig gratis voor de rest van het jaar 2020!

Uw voordelen bij HelloProfs

https://tool.helloprofs.nl/registratie/index


 Maak een nieuwe opdracht aan
 Stel een inkoopopdracht op en deel   

 deze op de openbare marktplaats   

 of stuur deze naar uw eigen    

 zzp-groepen.

 Beoordeel ontvangen offertes
 U krijgt offertes binnen. Kies de   

 zzp’er die het beste bij uw opdracht

 past.

 

 Beoordeel werkbonnen en facturen
 De zzp’er is inmiddels met de opdracht  

 bezig. U krijgt na afronding werkbonnen  

 en facturen in uw mailbox. U controleert 

 deze.

Registratie is makkelijk én vrijblijvend!

Maak een account aan of log in als zzp’er of als opdrachtgever.

Vul uw bedrijfsgegevens aan op uw eigen bedrijfspagina. U kunt

vervolgens direct beginnen met ondernemen!

Opdrachtgevers
 Reageer op een opdracht
 U zoekt naar een nieuwe opdracht.   

 Reageer direct op de inkoopopdracht   

 met een offerte op maat.

 Maak een opdrachtovereenkomst
 Offerte goedgekeurd? Maak meteen   

 een automatisch solide contract aan   

 (opdrachtovereenkomst). U gaat aan de  

 slag.

 

 U ontvangt de betaling
 Opdracht afgerond? Na goedkeuring van   

 uw werkbonnen en facturen krijgt u   

 betaald.

Opdrachtnemers
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Hoe werkt het?



Neem contact met 
ons op:

Zwarteweg 110D

1431 VM Aalsmeer

)	 085 27 30 220

+	 info@helloprofs.nl

8	 www.helloprofs.nl

Volg ons ook op:

HelloProfs is onderdeel van:

Tarief opdrachtgevers

v.a. € 39,00*

Bovenstaand tarief geldt bij het werken met opdrachtnemers 
van 10 of minder per maand. Als u met meer opdrachtnemers 
heeft gewerkt dan betaalt u per opdrachtnemer een kleine 
vergoeding. Op deze pagina kunt u precies kijken wat u dan 
uiteindelijk betaalt over het verloop van de maand.

Tarief opdrachtnemers

GRATIS*

HelloProfs is voor opdrachtnemers gratis als er gewerkt 
wordt met één opdrachtgever. Werkt de opdrachtnemer met 
meerdere opdrachtgevers in HelloProfs, dan wordt er een 
variabel tarief gevraagd. Neem contact met ons op als u hier 
meer over wilt weten.

Peopleassist biedt ook opstartservice en begeleiding aan voor het in orde maken van uw bedrijfsaccount in HelloProfs. Daarnaast kan Peopleassist op aanvraag 
taken en functionaliteiten van u overnemen. Voor specifieke tarieven hiervoor verwijzen wij u graag naar onze offerte die u bij ons kunt opvragen.

Extra service

https://helloprofs.nl/prijzen-opdrachtgever/
https://www.facebook.com/peopleassistNL
https://twitter.com/peopleassistNL
https://www.linkedin.com/company/peopleassist/

