
Op 17 maart heeft het Nederlandse kabinet een aantal 
uitzonderlijk economische maatregelen getroffen om de gevolgen 
van het coronavirus op te vangen. Eén maatregel hiervan is de 
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). 

Met deze versoepelde, tijdelijke regeling hebben zelfstandige 
ondernemers een betere kans om hun bedrijf te kunnen voortzetten. 
Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. De regeling zorgt 
voor veel aanvragen. 

De Tozo is weliswaar een versoepelde regeling, maar gezien de 
grote hoeveelheid aanvragen en de korte afhandelingstermijnen 
komt er zeer veel op gemeenten af. Om deze reden heeft Daan zijn 
professionals getraind in de Tozo-regeling en staan zij klaar om uw 
aanvragen te behandelen. 

Het Tozo-team van Daan staat voor u klaar! 
Professionals staan klaar om te ondersteunen bij het afhandelen van 
grote aantallen Tozo-aanvragen. We kunnen flexibel bijspringen en 
hebben de expertise en tools in huis om dit op afstand in te richten en 
af te handelen. Door onze manier van werken kunnen we, wanneer het 
nodig blijkt, het team snel verder uitbreiden.

Hiernaast leest u hoe we voor u aan de slag gaan.

Tozo – Team Daan
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Inventarisatie
Aan de hand van een gesprek 
maken we een inventarisatie en 
stellen we het team samen.

01

Ervaren Adviseur
U krijgt een ervaren adviseur als 
vast aanspreekpunt tijdens onze 
samenwerking. 

02

Communicatie
Voor een goede en effectieve samenwerking is 
goede communicatie uiterst belangrijk.

03

Software
Wij werken met professionele software, 
waarmee we op afstand gesprekken voeren 
en vergaderen. Ook op afstand verloopt 
onze samenwerking vlot en volledig digitaal 
.

04

Planning & Taakverdeling
We maken een duidelijke planning en taakverdeling, 
zodat duidelijk is wat de verwachtingen zijn. Zo kunnen 
we hierop inspelen en deadlines halen.
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Prijs
Wij bepalen vooraf de prijs, zodat 
u weet waar u aan toe bent. 

06

Contactpersoon
Gymora Latumahina
gymora@daan.eu
+31 (0) 627393246 

Contactgegevens
Daan
Arnhemseweg 15
3811 NN Amersfoort


