Voorzorgsmaatregelen Coronavirus
Vanwege de laatste ontwikkelingen en aankondigingen van de
overheid met betrekking tot het Coronavirus, willen wij u graag
informeren over het volgende.
Ons kantoor blijft voorlopig telefonisch bereikbaar tussen 09:00
en 17:00 uur voor onze klanten. Wij zijn echter genoodzaakt
om alle tot tenminste 19 januari 2021 gemaakte afspraken af
te zeggen, dan wel te verplaatsen, dan wel online te laten
plaatsvinden. Mocht er met u een afspraak gepland staan dan
nemen wij de komende dagen contact met u op om hiervoor
een passende oplossing te vinden.
Uiteraard blijven wij ook per e-mail of per app bereikbaar voor
onze klanten. Op deze wijze proberen wij als AD2DI onze
verantwoordelijkheid voor onze medewerkers en klanten te
nemen en een bijdrage te leveren om verdere verspreiding van
het Coronavirus te voorkomen.
Wij wensen alle ondernemers die nu hard geraakt worden heel
veel sterkte, mochten wij u kunnen helpen dan helpen wij u
natuurlijk graag verder.
Maar voor nu het belangrijkste, zorg goed voor uzelf, voor
elkaar en blijf gezond.
Dinant Riefel en team.

NOW 3.0 (tijdvak 1) heropend!
In verband met de lockdown die gisteravond is afgekondigd, wordt het loket om
NOW 3.0 (tijdvak 1) aan te vragen (vergoeding in de loonsom oktober 2020 tot
en met december 2020) per vandaag tot en met 27 december 2020 heropend.
Hebt u omzetverlies door de coronamaatregelen van minimaal 20% in het vierde
kwartaal van 2020, dan is dus alsnog mogelijk om een aanvraag in te dienen
voor een tegemoetkoming in de loonkosten.
Meer informatie vindt u o.a. via:
- https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/derdeaanvraagperiode-now/index.aspx
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/
overzicht-financiele-regelingen/now/informatie-ter-voorbereiding-op-hetaanvragen-van-now3
TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
Hebt u omzetverlies van minimaal 30% door de coronamaatregelen en minimale
vaste lasten van € 3.000,-- per kwartaal? Dan kunt u via de regeling
'Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)' subsidie aanvragen. De TVL staat open
tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.
U hebt uw DigiD-code of E-Herkenning nodig om de aanvraag te kunnen doen.
Voor het vierde kwartaal 2020 kan de aanvraag vanaf heden tot en met 17.00 uur
op 29 januari aangevraagd worden via https://mijn.rvo.nl/tvl
Meer informatie treft u via:
- https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
- https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/aanvraagproces
Heeft u meer financiële vragen dan verwijzen wij u ook naar onderstaande
websites:
- www.coronaregelingen.nl
- www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenper-onderwerp/financiele-regelingen
- www.kvk.nl/corona
- www.uwv.nl/werkgevers/actueel/informatie-coronavirus.aspx

