
PROOSEX 

Prosex 
Momenteel trekt de prostitutiebranche volop de aandacht van diverse instanties. De 
grootste veranderlng die thans gaande is, heeft tot gevolg dat iemand die zwart werkt 
grote risico's loopt daarover aangesproken te worden. Ais je je zaken niet goed hebt 
geregeld kun je in grote financiele problemen komen. 
Prosex kan en wilje op dit gebied heel graag helpen. Hiervoor is een geweldig praktisch 
systeem ontwikkeld. Oit systeem is geschikt voor elke prostituee die profess1oneel 
werkt. Of je nu achter het raam werkt, of als escort of in een club of privehuis. ledereen 
kan optimaal van de diensten van Prosex gebruik maken. 
ledereen zal als (kleine) zelfstandige moeten gaan werken. 
Prosex treedt als jouw zakelijk begeleider op en regelt aile formaliteiten vaar je. Dit 
omvat onder andere de onderhandelingen en formaliteiten met de belastingdienst. Nag 
belangrijker is dat we het mogelijk maken dat je binnen de branche als anoniem 
ondernemer kunt werken. 
Uiteraard amvat de begeleiding van Prosex ook een aantal administratief/technische 
zaken. Een goede boekhauding is verplicht voar elke ondernemer. Tijdige aangifte 
voor de BTW en tijdige betaling van je belasting is uitermate belangrijk. Het is ook 
uitermate vervelend als je dat allemaal zelf moet doen. Er is een fikse korting op de 
kosten van de accountant voar iedereen die bij Prosex is aangesloten. 
Een ondernemer dient zich oak te verzekeren voor diverse risico's. Via Prosex kun je je 
anoniem verzekeren tegen o.a. ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Omdat Prosex 
de verzekeringen collectief kan aanbieden zijn de voorwaarden en premies zo gunstig 
mogelijk. 
De details over de mogelijkheden van de verzekeringen worden deze zomer door de 
maa~chappijze~bekendgemaa~. 

Oak voor de exploitanten waar jij je werkzaamheden verricht is het uitermate voordelig 
datjij bij Prosex bent aangesloten. Het Prosex-pasje dat iedereen krijgt is een waarborg 
vaor je zelfstandig ondememerschap. Exploitanten lopen met jou dan geen risico's dat 
ze door belastingdiensten of bedrijfsverenigingen (bv het GAK) als werkgever 
aangeslagen zullen worden voar loonbelasting en sociale lasten. De branche-organisatie 
van de exploitanten werkt daarom oak graag met Prosex mee. 
Als zelfstandig ondernemer zul je waarschijnlijk geconfronteerd gaan worden met de 
eis om regelmatig 8TW-nota's aan exploitanten te sturen. Uiteraard kan het secretariaat 
van Prosex dit namens jou doen. In dat geval kunnen jouw naam en adres worden 
vervangen door die van Prosex. Een extra bescherming van je privacy. 
De zorg van Prosex strekt zich overigens nag verder uit. Het is van het grootste belang 
dat je na beeindiging van je werk niet met lege handen staat. Oak zal je nimmer op 
ongewenste wijze met je verleden geconfronteerd mogen worden. 
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Veel collega's vragen ons vanaf welke datum ze belasting moeten gaan betalen. Het
 
antwoord is simpel. Vanaf nul Er zijn overigens hier en daarwel afspraken met diverse
 
belasting inspecties gemaakt over een latere datum. Maar als je zelf niets 'hebt geregeld
 
loop je wei risico over dit jaar. Ons advies is daarom om je zo snel mogelijk bij Prosex
 
aan te sluiten. Wij zorgen dat alles keurig voor je wordt geregeld. Omdat de helft van dit
 
jaar reeds voorbij is, worden aile verdiensten tussen nu en 1 januari 1998 over een heel
 
jaar uitgesmeerd. De vrijstellingen zijn daarom maximaal en de meesten zullen dan ook
 
niet of nauwelijks belasting moeten betalen.
 

In een gesprek bespreken wij graag jouw situatie. Neem contact met ons op en wij
 
leggen je haarfijn uit wat we allemaal verder voor je kunnen verdienen. Want een ding
 
is zeker: Met Prosex is het een stuk voordeliger werken.
 
Het secretariaat van Prosex is bereikbaar op nummer 072 - 532 00 41 .
 
Het bezoekadres is Kloveniersburgwal 47 te Amsterdam.
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VOOI Inltcntingen &ll beSleil,nget1:
 
Asha InternationaJ. P.O. Box 27571.
 

Nl 3OIX1 Me RaI1~rtlal'll
A;HA'J
Tel. +31 \0 ~87lJl • Fax .31 104678573un/r Emllil, allh<l@W",lda~,nl 
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