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Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Dit aanbod geldt voor heel
Vlaanderen en is kosteloos dank zij financiële steun van de Vlaamse overheid via het
agentschap innoveren & ondernemen. [1] en de inzet van tientallen vrijwillige medewerkers
. Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt je verder op economisch,
juridisch en psychologisch vlak. Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discretie terecht
voor het redden van hun zaak, voor het leefbaar maken van een faillissement en voor
ondersteuning van een nieuwe start na faling.

Hoe vraag je een advies op maat bij Dyzo ?

[2]

Download hier de vragenlijst van Dyzo. [3]
Vul die in met de gegevens die je bij de hand hebt.
Stuur die naar info@dyzo.be.
Wat mag je dan verwachten ? : Dyzo neemt vervolgens contact op met jou om je verder te
helpen. [2]

WE ZIJN TROTS DAT 55% VAN DE ONDERNEMINGEN DIE
BIJ ONS AANKLOPPEN TWEE JAAR LATER NOG
STEEDS ACTIEF ZIJN.
WE KUNNEN HET HELAAS NIET ALLEEN.
Daarvoor zijn onze middelen te beperkt.
We hebben uw financiële steun nodig.

ELKE GIFT IS WELKOM, WANT:
hoe meer middelen we hebben,

hoe meer we aan onze naambekendheid kunnen werken,
hoe meer ondernemers we kunnen bereiken van wie het water aan de lippen staat,
hoe we hen kunnen helpen boven water te komen en opnieuw gezond te ademen.

UW GIFT HELPT ONS ONZE WERKING NOG VERDER UIT TE BOUWEN.
Voor een gift van minstens 40 euro ontvangt u een fiscaal attest dat u 45 procent
belastingvoordeel oplevert. Een gift van 40 euro kost u er dus slechts 22. Met dit luttele
bedrag helpt u ondernemers in moeilijkheden én hun gezin.

ZO EENVOUDIG IS HET.
Schrijf uw gift over op BE10 0000 0000 0404 (Europees rekeningformaat) BPOTBEB1
Rekeninghouder = Koning Boudewijnstichting (garandeert de fiscale
aftrekbaarheid)
Gestructureerde mededeling: 192/0730/00222 (zeker vermelden)

Bekijk hier de video
Download deze video als MP4 [4], WebM [5] of Ogg [6].

[7]
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