
 

 

 

 

ACV - UNITED FREELANCERS 
 

Voor boekhouding van onze ZZP leden in regio Antwerpen, hebben we momenteel maar één 

partner :  

 

L’ABACO Burgerlijke BVBA : 
 

 
 
 
1. Algemeen informatie : 
 
BIBF : 70304485 
contactpersoon (intake en supervisie van het dossier):  
Ward Cannaerts (zaakvoerder en vennoot) 
adressen :  
.  Kwikaard 22, 2980 Zoersel. 
.  Lange Koepoortstraat 45, 2000 Antwerpen   
Beide kantoren zijn open tussen 08:00u en 17:00u maar wij werken steeds op afspraak  
gsm: 0473/89.31.90  
email : Ward.cannaerts@labaco.be  
website : www.labaco.be  
regio : Antwerpen 
 
Onze voornaamste ZZP diensten : 
 
Volledige behandeling van de dossiers (compliance) van A tot Z, ongeacht de rechtspersoon/structuur.  
 
Voor onze diensten maken wij (zoals wettelijk voorgeschreven) steeds opdrachtbrieven op, maken wij 
identificaties uiteindelijke begunstigden, lezen wij de paspoorten in, analyse van witwasprofiel, … 

mailto:Ward.cannaerts@labaco.be
http://website/
http://www.labaco.be/


Indien gewenst kan ook worden gewerkt met digitale toepassingen. Wij zetten sterk in op digitalisering.  
Ongeacht de manier waarop de stukken binnen worden gebracht <dat kan dus nog op papier>, werken 
wij uitsluitend digitaal (alle fysieke facturen worden omgezet in PDF en toegevoegd aan onze Cloud-
boekhouding). 
De klant kan desgewenst ook een toegang krijgen tot zijn boekhouding op afstand (lees-rechten) en zo 
alle gegevens bekijken, digitale facturen raadplegen, lijsten trekken, rapporten maken, cijfers bekijken, 
… (dat heeft een aanvullende kost).  
 
Ons vast boekhoudpakket is Wings boekhouding (cloud-versie).  
 
Wij hebben ook een breed netwerk aan onderaannemers waaraan wij heel wat vragen stellen (zoals 
bijvoorbeeld de BTW-lijn). Daar kunnen wij terecht voor specifieke vragen en moeilijke topics. 
Buiten onze uren wordt daar niets apart voor aangerekend (tenzij het adviezen op papier moeten zijn). 
 
2. De normale tarieven en de tarieven geldig voor de ACV ZZP leden : 
 
Het eerste gesprek is steeds vrijblijvend. 
Normaal uurtarief 75 € excl. BTW (ongeacht soort prestatie). 
Verplaatsingskosten 40 € excl. BTW per uur (pro-rata gereden minuten). 
Kosten digitale toepassingen -> apart doorgerekend aan kostprijs. 
Indien de klant zelf wenst te boeken -> kostprijs van het boekhoudpakket apart doorgerekend aan 
kostprijs. 
 
Wij werken ook met forfaits, maar daar moeten wij dan een specifieke offerte voor opmaken.  
 
Zowel voor de forfaits als de uurtarieven willen wij een korting geven van 15% aan de ACV ZZP leden. 
Dat geldt uiteraard niet voor doorgerekende kosten. 
 

https://wings.be/
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