VIA “EXXTRA” HEBBEN WIJ IEMAND GEVONDEN
DIE ZORGT VOOR DAGELIJKS GEZELSCHAP
VOOR MIJN MOEDER. ZE ZIJN ERG BEHULPZAAM
EN HELPEN JE HEEL SNEL!
Wendy Gielen

EXXTRA Hulp
Powered by TRIXXO

“EXXTRA
regelt je
administratie.”

DANKZIJ EXXTRA IS DE ONDERSTEUNING DIE IK BIED
ADMINISTRATIEF IN ORDE EN VOLLEDIG VERZEKERD.
IK HEB HEEL GOEDE RAAD GEKREGEN. BEDANKT!
Stéphanie Dedrij

Welkom

EXCELLENTE SERVICE. EEN VRIENDELIJKE MEDEWERKSTER
VAN EXXTRA KWAM AAN HUIS OM DE SAMENWERKING UIT
TE LEGGEN EN OM ME TE HELPEN MET DE ADMINISTRATIE.
Guido De Koster

Schrijf je in via

www.trixxo-exxtra.be

“Iemand helpen
en er ook iets
aan mogen
verdienen.”

Nog vragen?
Bel ons op 0471 66 11 39 tijdens kantooruren.

Groenstraat 6, 3730 Hoeselt
Goedgekeurd en erkend door overheid.be

Voordelen

Hoe werken wij?

VOOR DE BUDGETHOUDER:
> wij zoeken een geschikte assistent.
> administratief wordt alles geregeld en ben je in orde.
> Exxtra-facturen kunnen via je PVBudget/PABudget door VAPH worden betaald.
> lage kost Exxtra.

VOOR DE ASSISTENT:
> administratief wordt alles geregeld.
> fiscaal ben je in orde. Je mag als particulier tot 6.340€ per kalenderjaar verdienen.
Deze inkomsten zijn onbelast.
Wij bezorgen een fiscale fiche voor je inkomsten uit het deeleconomie-platform Exxtra.
> je bent verzekerd tijdens je werkuren.
> je wordt vergoed om een familielid te helpen, zonder hier belasting op te betalen.

Wie

zijn we ?

We zijn een erkend platform voor deeleconomie*.
De overheid biedt, via EXXTRA, DE MOGELIJKHEID AAN
PARTICULIEREN OM ANDERE PARTICULIEREN DIENSTEN AAN
TE BIEDEN, TEGEN EEN VERGOEDING, DIE BELASTINGVRIJ IS.
Door onze erkenning kunnen we budgethouders helpen om een
ASSISTENT IN TE SCHAKELEN VOOR HUN ONDERSTEUNING
BIJ DAGDAGELIJKSE TAKEN! Wij kunnen budgethouders
samenbrengen met assistenten, we regelen het administratieve,
bieden een gepaste verzekering, en regelen het financiële.
* wet van 10 juli 2016, laatst aangepast op 5 juli 2018

“Assistent en
budgethouder
kunnen op beide
oren slapen.”

Exxtra biedt bijstand in de regeling tussen VAPH en de budgethouder enerzijds,
en regelt de samenwerking tussen de budgethouder en de assistent anderzijds.
Periodiek bezorgen budgethouder en assistent aan Exxtra een opdrachtbevestiging met vermelding van uitgevoerde taken, uurtarief (vrij te bepalen,
in onderling overleg), en aantal gepresteerde uren. EXXTRA REGELT DE
FACTUUR AAN DE OPDRACHTGEVER, EVENALS DE BETALING AAN DE
ASSISTENT. Eenmaal per jaar bezorgen we een fiscale fiche aan de uitvoerder.
We vragen een kleine tussenkomst* voor deze hele regeling, aangerekend op
de factuur van de budgethouder.
In principe kan elke belastingplichtige (18+) particulier assistent zijn. Bij mensen
die een uitkering genieten zijn hier echter voorwaarden aan verbonden die we
graag toelichten.

*De kost bedraagt slechts 10% van het afgesproken uurtarief, overeengekomen tussen budgethouder en assistent.
Hiervoor krijg je in ruil administratie, fiscale attesten & verzekering.

“Elke belastingplichtige (18+)
kan particulier
assistent zijn..”

