e-vzw
De praktijkgerichte
online databank voor elke vzw
Productbeschrijving

Voor wie?

e-vzw is de meest complete en gebruiksvriendelijke online databank met informatie voor
vzw’s. Via de snelle en krachtige zoekmotor vindt u razendsnel relevante documenten uit zes
modules:

Onmisbaar voor iedereen die met een vzw
te maken heeft:

n Oprichting en werking,

n financieel manager,

n Human Resources

n boekhouder,

n Boekhouding

n fiscalist

n Fiscaliteit

n HR professional...

n Modellen en Formulieren
n Actualiteit.
De intelligente zoekmotor leidt u rechtstreeks naar onmiddellijk bruikbare artikels, volledige
teksten van pertinente wetgeving, gebruiksklare modellen en formulieren, interessante vonnissen, uitgebreide commentaren en praktische toepassingen voor een ijzersterk vzw-beleid.
U blijft moeiteloos op de hoogte van alle essentiële actualiteit via de dagelijkse nieuwsberichten die u online vindt.
Het maandelijkse e-zine tenslotte informeert u over interessante nieuwigheden en wijzigingen, tips en trucs, opleidingen, enz.…

Alle vzw-informatie verenigd
Met e-vzw vindt u meteen het juiste antwoord op al uw vragen over vzw-recht en vzw-beleid.
Alle artikels zijn geschreven door specialisten en worden permanent up-to-date gehouden.

Met e-vzw boekt u een viervoudig voordeel
n Vind supersnel de juiste informatie
n Ga gestructureerd te werk dankzij de logische indeling
n Blijf op de hoogte van de actualiteit
n Geniet van volledige en betrouwbare info voor uw vzw

n algemeen directeur,

Zes modules om uw vzw-beleid te optimaliseren
Oprichting en werking: Info over juridisch management in een vzw: wat hoort in de statuten,
1 wie
zit er in de raad van bestuur, enz.
Resources: Info over arbeidsrecht en sociale zekerheid bij verenigingen die werknemers
2 Human
in dienst hebben.
Gedetailleerde en haarscherpe fiscale informatie over inkomstenbelasting, btw, re3 Fiscaliteit:
gistratierechten, tapvergunningen, enz.
Nuttige tips en documentatie om van uw boekhouding een belangrijk beheersin4 Boekhouding:
strument te maken.
Modellen en formulieren: Een databank vol nuttige documenten voor oprichting en ontbin5 ding,
en voor sociale en fiscale aangiften.
Relevante nieuwsberichten, interessante actuele dossiers en een schat aan prakti6 Actualiteit:
sche tips & trucks.
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Alle relevante informatie in
één oogopslag

4
3

1

Algemene zoekbalk. Typ uw zoekwoorden in
en e-vzw kent de weg.

2 Navigeer door thema’s en bronnen.
3 Lees uw dagelijkse nieuwsberichten.

2

4 Persoonlijke werkhoek: hier heeft u
directe toegang tot uw historiek, uw
favoriete documenten, uw notities en uw
gemarkeerde documenten.
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Complexe zoekopdrachten
met één muisklik
1

Typ uw zoekwoord in de algemene zoekbox.
e-vzw analyseert en interpreteert uw
opdracht.

2 De intelligente zoekmotor diept alle
relevante resultaten op en toont u deze in
volgorde van belangrijkheid

3 E-vzw toont u direct hoeveel documenten

Kies uw e-vzw formule:
1 Het volledige pakket
U hebt toegang tot de informatie uit alle zes modules als een geïntegreerd geheel.

2 A la carte
U kiest uw abonnementsformule per module in functie van de informatie die u het meest
nodig hebt.
U krijgt alleen informatie uit de modules waarop u geabonneerd bent.
Wenst u meer licenties? Contacteer zeker onze klantendienst voor een prijs op maat.

Meer informatie?
Surf naar

www.e-vzw.be

Bel gratis

0800 30 144

Stuur een e-mail:

info@kluwer.be
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er per informatiesoort beschikbaar zijn.

