
BETA
LOONKOSTEN EN 

PREMIEBESPARING
Voordelen binnen de sociale zekerheid

• Krijg achteraf geld terug!

• Er altijd zeker van zijn dat u geen
onterechte premies afdraagt

• Loop geen voordelen meer mis
door nieuwe wetswijzigingen

• No cure no pay

Belangenvereniging Tankstations
Floris Grijpstraat 2
2596 XE  Den Haag

Telefoon 010 - 411 11 80
info@beta-tankstations.nl

www.beta-tankstations.nl 

Beta ledenvoordeel!



Samen met VCSW zorgen we ervoor dat u zoveel mogelijk 
gebruik maakt van de voordelen binnen de sociale zekerheid.

Door het controleren en borgen van de sociale wet- en 
regelgeving (tot 5 boekjaren terug) wordt er bekeken of 
er regels onbenut zijn gebleven bij uw onderneming en 

vorderen wij deze terug. Dit kan dus direct geld opleveren!

Bespaar ook in de toekomst
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om dit ook in de 
toekomst in de gaten te houden. Door deze werkwijze 

worden er geen regelingen meer misgelopen en 
bent u als ondernemer altijd op de hoogte van de 

wijzigingen binnen de wetgeving.

Werkwijze
Tijdens een controle wordt er geïnventariseerd 
voor welke regelingen u in aanmerking komt. 

VCSW zorgt ervoor dat u geen geld misloopt en 
dat u er niet veel werk aan heeft. Om geen tijd te 

verliezen is er een koppeling met het UWV en worden 
machtigingen digitaal ondertekend en afgehandeld.

Geen kosten
Als BETA lid kunt u direct profiteren! Het kost u niets. Als 

er geld wordt teruggevorderd, dan draagt u een deel daarvan 
af als vergoeding aan VCSW. De contributie kunt u, alleen met 

deze overeenkomst al, dubbel en dwars terug verdienen.

Beta Loonkosten en premiebesparing. 
Doet u mee?

BETA is al meer dan 25 jaar dé belangenvereniging 
voor de zelfstandige tankstationondernemer. Wij zetten 

ons, naast het lobby- en advieswerk voor uw branche 
continu in om gezamenlijk met alle tankstations de 

beste ledenvoordelen uit te onderhandelen. BETA helpt 
u met specialistisch advies en praktische oplossingen. 

Bedreven, praktisch en altijd in uw belang!
BETA doet het! 


