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Personeel uit de EU

Deblado is NEN 4400-1
gecertificeerd!
NEN 4400-1

Crisis voorbij?

In onze vorige nieuwsbrief hadden wij het
over de certificering volgens de NEN-4400
norm. Dé norm voor betrouwbare
ondernemingen die arbeidskrachten ter
beschikking stellen.

Wat Deblado betreft wel. In de zomer van
2009 merkten wij pas wat van een terugloop
in ons actieve personeelsbestand. Echter na
deze zomer van 2009 trok het werk weer
hard aan bij bedrijven in verschillende
branches. Zodanig zelfs dat wij, ondanks de
crisis, het jaar 2009 beter hebben kunnen
afsluiten dan het jaar 2008.

Deze norm is, naast een stukje uitstraling van
ons naar buiten, ook voor u. Het biedt u
bescherming tegen kostbare claims. Op basis
van de wet Keten- en
Inlenersaansprakelijkheid bent u namelijk zelf
aansprakelijk voor niet afgedragen
omzetbelasting en loonheffingen.
Gecertificeerde ondernemingen bewijzen met
dit keurmerk onder andere dat hun
(personeels)administratie op orde is, dat zij
op tijd belastingen en sociale
verzekeringspremies betalen en dat hun
medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in
Nederland te verrichten.

Bedrijven wisten ons weer snel te vinden. De
combinatie “scherp tarief” en “goede
werknemers” werkt uitstekend.

Op de website www.normeringarbeid.nl treft
u Deblado aan in het register van
gecertificeerde ondernemingen.

Deblado in beeld
Dit logo zullen wij gaan voeren op
onze communicatie.

Contact
Wilt u weten wat wij voor u kunnen
betekenen? Neem dan gerust contact met ons
op. Wij maken dan graag een afspraak
waarbij wij ons aan u kunnen voorstellen. Na
een eerste kennismaking zorgen wij ervoor
dat er binnen 48 uur een offerte op maat op
uw bureau ligt.
Wilt u graag referenties? Laat het ons weten,
wij zijn u graag van dienst.

In de maand april 2010 speelt een Debladoteam mee aan het 24e Fablo
bedrijventennistoernooi in Overveen/Haarlem.
Hierin staan zij voorlopig op een gedeelde
tweede plek. Tevens is Deblado prominent
aanwezig in het promodorp.
Net als vorig jaar zal Deblado ook dit jaar weer
aanwezig zijn als sponsor bij het dorpsfeest in
Spaarndam. Dit jaar wordt deze van 15 t/m 19
september gehouden.
Heeft u al eens gekeken op onze website?
www.deblado.nl of www.deblado.eu.

GRATIS uw bedrijfsnaam en link bij Deblado op de website? Laat het ons weten.
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