Ontdek de mogelijkheden van freek.
Hoi, ik ben freek. en
ik ben freelancer.
Met freek. combineer je de
vrijheid van freelancen met de
zekerheid van werken in loondienst. Je bepaalt zelf voor wie,
wanneer en waar je werkt. Ook
het factuurtarief is aan jou.
freek. regelt de rest, zoals alle
administratieve en juridische
zaken.
Zo kan jij je volledig richten
op het vinden en uitvoeren
van je opdrachten.

Voordelen van freek.
Je behoudt de vrijheden
van het zelfstandig
ondernemerschap

Een rechtsvorm en
KvK-inschrijving is niet
(meer) nodig

Je valt niet onder de Wet
DBA en hebt geen last
van lastige modelovereenkomsten.

Je bent verzekerd voor
WW, WIA en bij ziekte

Je hebt geen administratieve werkzaamheden (en
zorgen) meer

Pensioen opbouwen is
mogelijk (als jij dat wilt)

Je volledige administratie
en contracten zijn 24/7
online inzichtelijk

Doen wat je leuk vindt:
volledig richten op het
vinden en uitvoeren van
opdrachten

Freelancen met gemak
Freelancen via freek. betekent langdurig bij
één opdrachtgever kunnen werken, zonder
omkijken naar je administratie en tegen een
aantrekkelijk vast tarief. Maandelijks kun je
heel eenvoudig je uren doorgeven via de
online portal freek.tentoo.nl. Binnen 14
dagen, na akkoord op de uren, staat het geld
op je rekening. Wachten op de betaling van
jouw opdrachtgever hoeft dus niet.
Freelancen via freek. betekent dat Tentoo als
jouw juridisch en administratief werkgever
optreedt. Je kunt direct pensioen opbouwen,
als je dat wilt natuurlijk. Mocht het even
tegen zitten, bij ziekte of geen werk, kun je
aanspraak maken op een uitkering. En heb je
vragen of loop je ergens tegenaan? Dan staat
de servicedesk van freek. dagelijks voor je
klaar.
Met freek. is alles inzichtelijk, bespaar je op je
kosten en kun jij zonder zorgen en met
gemak langdurig blijven freelancen.

“

De dienst van freek. biedt mij naast veel
extra tijd en goede zorgen ook een
professioneler aanzien bij mijn opdrachtgever. freek. verzorgt mijn contracten,
facturatie en heeft alle kennis in huis om
dit vlekkeloos te voltooien. Ik hoef mij
geen zorgen meer te maken over mijn
administratie.

”

- Justin, freelance projectmanager

Expats en kennismigranten
Freelancen via freek. is ook zeer geschikt voor
expats en kennismigranten. freek. begeleidt
je tijdens het gehele traject vanaf initiële
IND aanvraag tot aan het daadwerkelijk verkrijgen van een verblijf- en werkvergunning.
Ook de eventuele 30% regeling wordt door
freek. voor jou aangevraagd.

freek. biedt:
Maandelijkse verloning
Binnen 14 dagen uitbetaald*
Alle reserveringen direct
uitbetaald bij iedere verloning
Direct pensioenopbouw
mogelijk
WKR toepassing mogelijk
Reiskosten in tarief mogelijk
Eigen online account, 24/7
inzichtelijk
30% regeling
Werken als kennismigrant
Servicedesk voor al je vragen
Bonus/vergoedingen

Vast laag tarief van € 1,75 p/u**
* Bij factuurbedragen hoger dan € 10.000 ex. btw krijgt
de 1e uitbetaling een prepaid status. Deze status
houdt in dat je salaris pas wordt uitbetaald, wanneer
je opdrachtgever de factuur heeft voldaan.
** Gebaseerd op tenminste 130 gewerkte /
gedeclareerde uren per maand.

freelance freek. is een label van Tentoo en is bedoeld voor freelancers die voor langere tijd bij één
opdrachtgever gaan werken. De ideale combinatie van vrijheid en zekerheid tegen een vast laag tarief.

Blijf op de hoogte & volg
freek. op social media:

www.freelancefreek.nl
Maassluisstraat 2
1062 GD Amsterdam
020 - 238 69 36
vragen@freelancefreek.nl
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