
DMzzp is een coöperatie van zzp’ers in de techniek. Wij brengen zzp’ers en opdrachtgevers 
met elkaar in contact, bemiddelen, ontzorgen en werken met concurrerende tarieven en 
een eenvoudige factuurafhandeling. 

Wij verdiepen ons in uw processen en begrijpen uw behoefte aan vakkundig, flexibel 
en betrouwbaar flexpersoneel. Wij zijn zeer ervaren, nieuwsgierig en oplossings- en 
resultaatgericht. Daarnaast hechten we belang aan een duurzame relatie die gebaseerd is 
op vertrouwen en persoonlijk contact. 

Heeft u tijdelijk of voor een langere tijd behoefte aan constructiebankwerkers, lassers, 
pijpfitters, verspaners en monteurs? Of aan leidinggevend personeel zoals een project-
manager of voorman, maar zit u niet te wachten op allerlei (administratieve) rompslomp?

Samenwerken met DMzzp loont! 

DMzzp, úw partner in flexibel werken in de techniek! 

Snel inspelen op de steeds veranderende 
personeelsbehoefte bij uw projecten?

Dát doe je het liefst met kwalitatief hoogwaardige vakmensen met het juiste arbeidsethos. 
DMzzp inschakelen is dan een logische stap. U weet dan zeker dat u beschikt over de 
juiste persoon op de juiste plek. Onze zzp’ers bieden u de flexibiliteit en kwaliteit die u voor 
ogen heeft. Ziet u op tegen alle administratieve rompslomp die daarbij komt kijken? En 
bent u bang voor naheffingsaanslagen of boetes? Niet nodig! DMzzp kent een unieke en 
officiële door de belastingdienst goedgekeurde contractvorming zonder verrassingen 
achteraf. DMzzp ontzorgt van A t/m Z(zp)!
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De coöperatie DMzzp, de samenwerkingsvorm voor nu én de toekomst!



Bel 0180-64 54 56 of mail naar info@dmzzp.nl
voor een afspraak met een van onze consultants.
Wij komen graag uw mogelijkheden bespreken!

Waarom kiezen voor DMzzp?

Een uitgebreid netwerk  van technische professionals en een gericht communicatieplatform voor het 
aantrekken van nieuwe zzp’ers. 

Bemiddelt tussen zzp’er en opdrachtgever en beoordeelt en bewaakt doorlopend of de zzp’er voldoet 
aan de criteria van de ‘ondernemer’. Onze zzp’ers zijn WA-verzekerd.

Verzorgt de contractvorming tussen de zzp’er en opdrachtgever volgens de Wet DBA 
(Ketenaansprakelijkheid) en maakt daarbij gebruik van het bemiddelingsmodel. 

Unieke contractvorming door samenwerking met Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en een 
officiële goedkeuring van de Belastingdienst, dus géén risico op naheffingsaanslagen of boetes. 

Transparante tariefstelling, verzamelfactuur bij meerdere zzp’ers en géén administratieve rompslomp.

Verzekerd van een compliant inleenproces. DMzzp is op de hoogte van geldende wet- en regelgevingen 
en handelt daarnaar in overleg met de opdrachtgever.

Zeer ervaren en transparante partner. DMzzp is een business unit van DM-groep 
(voorheen Deltametaal, opgericht in 1968).

HSM Offshore/Structures, Damen Shipyards Group, VDS Rotterdam, Hollandia Corporate, 
Scheepswerf Slob en Engie werken al jaren samen met DMzzp.
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Daarom kiezen voor DMzzp! 

Werkwijze inzet zzp’ersWerkwijze inzet zzp’ers

Lidmaatschap coöperatie

Modelovereenkomst van opdracht
Samenwerkingsovereenkomst  
bemiddelingsdiensten DMzzp

OPDRACHTGEVER

ZZP’ER

Waarom kiezen voor DMzzp?


