
NIEUWE
SAMENWERKING
Wij zijn met de gemeente Hoorn
een nieuwe samenwerking
aangegaan. Ondernemers met
financiele uitdagingen proberen wij
samen met de gemeente Hoorn
weer financieel gezond te krijgen.

 

NIEUWSBRIEF
F E B R U A R I  2 0 2 1

E E N  M A A N D E L I J K S E  U P D A T E  O V E R  A L L E  Z A K E N  W A A R  W I J  O N S  M E E
B E Z I G  H O U D E N

SNEEUW
Een prachtig uitzicht vanuit ons
kantoor in Alkmaar

NOVALUTA
Postbus 3061
1801 GB Alkmaar

072-8200318
info@novaluta.nl

BELMA
Sinds 1 februari loopt Belma bij ons stage.
Binnenkort zal zij zich voorstellen. Hou hiervoor
onze social media kanalen in de gaten

BEREIKBAARHEID
Door de hevige sneeuvwval en de slechte wegen
waren wij maandag 1 februari telefonisch slecht
bereikbaar. Ons excuses hiervoor. Wij blijven via
de e-mail altijd bereikbaar. De e-mail wordt ook
zeer regelmatig gelezen. Indien wij in de
toekomst opnieuw telefonisch onbereikbaar
zijn, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen.
Wij zullen hier dan zo spoedig om reageren. 



WEEK VAN HET GELD
In de week van 22 tot er met 26 maart 2021 is het de week van het geld. Op de
website: www.weekvanhetgeld.nl zijn er veel activiteiten te vinden. Zoals een
workshop voor ouders 'Ik krijg nóóóóóit wat!'. In deze workshop gaat in hoe om te
gaan met geld bij verschillende leeftijden. De workshop is gratis en duurt ongeveer
3 uur. 

TVL TEGEMOETKOMING
VASTE LASTEN MKB

Uw bedrijf heeft meer dan 30%
omzetverlies (eerste kwartaal vergeleken
met 2019)
Het minimuum aan vaste lasten van uw
bedrijf per kwartaal is verlaagd naar €
1.500,-
Uw bedrijf valt onder de definitie midden-
en kleinbedrijf 
Uw bedrijf is voor 15-03-2020 opgericht
De SBI code van uw bedrijf moet recht
geven op de vergoeding, voor bepaalde
codes tellen de  aanvullende voorwaardes
Uw bedrijf is gevestigd in Nederland

Vanaf 15 februari 2021 12.00 uur kan de TVL
(Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB)
aangevraagd worden. Hieraan zijn een aantal
voorwaarden verbonden

TONK TIJDELIJKE
ONDERSTEUNING
NOODZAKELIJKE
KOSTEN

Vaste lasten kunnen niet meer uit
gezinsinkomen worden betaald.
Er is geen privé vermogen direct
beschikbaar
Bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar
Tonk kan als gift of al lening worden
verstrekt de beoordeling ligt bij de
gemeente 

Vanaf 1 maart kan de aanvraag voor de TONK
worden gedaan De Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om
een terugval in je inkomsten als
gevolg van de coronacrisis op te vangen. De
uitkering geldt voor ondernemers
waarvoor andere regelingen, zoals Tozo,
onvoldoende uitkomst bieden. Hij geldt
van 1 januari tot 30 juni 2021 et
terugwerkende kracht. Bedoeld voor
huishoudens die als gevolg van de
Coronacrisis te maken hebben met ene
terugval
inm inkomsten en daardoor noodzakelijke
kosten niet meer kunnen betalen zoals
bijvoorbeeld woonlasten

Regelingen ZZP


