PAS OP!

VOOR CRIMINELE
WELDOENERS

NEE!
Veel zelfstandig ondernemers hebben geldproblemen door de coronacrisis.
Misschien herken je dit en kun je als ondernemer nog maar net rondkomen.
Hoe verleidelijk is het dan om zaken te doen met een criminele weldoener.
Dit betekent dat criminelen in jouw bedrijf investeren en zij hun criminele
geld witwassen. Of ze huren een deel van jouw bedrijfspand voor criminele activiteiten en hopen zo uit zicht te
blijven van de overheid/politie.

VERTROUW JE IETS NIET? MELD HET!

- Bij de politie (0900-8844) of
- Bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000)

JE KUNT MAAR ÉÉN KEER NEE ZEGGEN!
Wanneer je als ondernemer zaken doet met criminelen, dan is er vaak geen weg
meer terug. Je loopt grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning
ingetrokken. Je bent verantwoordelijk voor strafbare feiten die in jouw pand of
binnen jouw onderneming gebeuren. Ook kun je te maken krijgen met bedreiging
en geweld door deze criminelen. Doe je eenmaal zaken met criminelen, dan is het
lastig ontsnappen: Je kunt maar één keer nee zeggen!

LIJKT HET AANBOD TE MOOI OM WAAR TE ZIJN?
Dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod meteen af en maak
duidelijk dat je geen zaken doet met de aanbieder. Lees ook de kleine lettertjes,
waar teken je precies voor? Kijk goed met wie je zaken doet. Ook bij een bedrijfsovername. Ga in gesprek met de koper, vraag om een geldig legitimatiebewijs
(geen kopie), bekijk de bedrijfsgegevens en doe navraag bij de Kamer van
Koophandel.

HEB JE FINANCIËLE HULP NODIG?
Speciaal voor ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis, is er
een tijdelijke regeling van Rijksoverheid. Deze tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd en geldt van 1 oktober 2020 t/m
30 juni 2021. Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je een aanvraag doen voor
inkomensondersteuning of een bedrijfskrediet aanvragen.
Let op: Soms biedt iemand aan om je te helpen met deze aanvraag. Hiervoor
vraagt men geld. Doe dit niet! Je kunt prima zelf de aanvraag doen. Kijk voor meer
informatie op: www.zelfstandigenloketflevoland.nl.

VERTROUW JE IETS NIET? MELD HET!

- Bij de politie (0900-8844) of
- Bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000)

