Gerust zaken doen met Bocari International BV
Bocari International BV heeft een NEN 4400-1 certificering. Wat heeft u daar nu aan?
Twee keer per jaar krijgen we bij Bocari International BV een
uitgebreide controle van de SNA (NEN 4400-1) om zo onze certificering
behouden. De externe auditoren kijken in onze administratie, lopen al
onze contracten na, controleren of we alle financiële verplichtingen
nakomen en ze krijgen overal inzage in. Als organisatie kiezen wij
vrijwillig voor deze NEN-certificering; het is immers niet vanuit de wet
verplicht. Maar waarom zouden wij dat dan eigenlijk allemaal op onze
hals halen?

NEN-certificering als meerwaarde
Wij zien een NEN-certificering als een absolute meerwaarde van onze organisatie. Doordat wij aan de strenge
voorwaarden van de NEN voldoen, laten we zien dat we een financieel gezonde organisatie zijn, ons personeel
“juist” behandelen en betalen en onze zaakjes op orde hebben. Wij voldoen aan loonheffingen zoals
loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet en BTW.

Voorkom boetes en fraudeclaims
En bovenal: vanuit de wet Ketenaansprakelijkheid weet u dat de eventuele risico’s door ons zo goed als
mogelijk afgedekt zijn. Zo kan het gebeuren als u níet met een NEN 4400-1 gecertifieerd bedrijf samenwerkt,
dat de Belastingdienst en overige overheidsinstanties door de werking van de wet Ketenaansprakelijkheid bij ú
terecht komen als achteraf blijkt dat iemand bijvoorbeeld niet gerechtigd was om in Nederland te werken, of
als iemand bijvoorbeeld onderbetaald werd, of dat er bepaalde afdrachten niet of te weinig voldaan zijn. U
kunt dan hoge boetes ontvangen of er worden fraudeclaims bij u neergelegd. Ook als u daar helemaal niet zelf
van op de hoogte was! Doordat u samenwerkt met een NEN 4400-1 gecertificeerd bedrijf, zijn deze risico’s
afgedekt.

Vrijwaring Inlenersaansprakelijkheid
Een bijkomend voordeel voor onze opdrachtgevers; als u zaken doet met een NEN-gecertificeerd bedrijf met
een SNA Keurmerk hoeft u maar 25% (meer mag) op de G-rekening te storten. U kunt er dan vanuit gaan dat
mócht er iets misgaan tijdens een opdracht, de claim verhaald kan worden via deze rekening. Onder
voorwaarden kunt u helemaal gevrijwaard worden van de inlenersaansprakelijkheid.

Gerust hart zaken doen
Wij vinden het belangrijk om een degelijke, solide organisatie te zijn die netjes aan alle financiële voorwaarden
voldoet en die goed voor haar personeel zorgt. Een betrouwbaar bedrijf waar u met een gerust hart zaken mee
kunt doen.

