
Totale ontzorging
‘Mijn Assistentie’ is onderdeel van de TRIXXO-groep. Hierdoor gaat onze service veel verder dan het 
ontzorgen van budgethouders. Zo kan je ook bij ons terecht voor:

Huishoudhulpen via dienstencheques via TRIXXO Home:

Met meer dan 7.000 huishoudhulpen in dienst zijn wij één trotse TRIXXO familie. Zij helpen je 
met: poetswerk, je boodschappen of zelfs met koken. Deze huishoudhulp wordt betaald via 
dienstencheques. Meer info: www.trixxo.be.

Uitzendwerk via TRIXXO Jobs:

Via TRIXXO Jobs kunnen wij voor U de meeste geschikte kandidaat vinden voor uw ondersteuning en 
hulp aan huis. U vraagt, wij zoeken en vinden. Meer info: www.trixxo.be.

Nachtbewaking via TRIXXIE:

TRIXXIE stelt alleenstaande ouderen in staat om langer zelfstandig thuis te wonen, en verhoogt de 
gemoedsrust van de kinderen. Eenvoudig in installatie, doeltreffend in werking, zonder de privacy te 
schenden. Meer info: www.trixxie.be

“Tijd voor wat 
echt telt!”
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Welkom bij ‘Mijn assistentie’. Wij zijn een erkend 
platform betreffende deeleconomie. U kan via ons uw 
naasten inzetten en vergoeden voor de dagelijkse zorg.                                                                     
Deze vergoeding is belastingsvrij. 

Door onze erkenning zorgen wij voor de facturatie naar 
de budgethouders, de uitbetaling naar de assistenten en 
bieden een gepaste verzekering voor de assistenten.                                       
Desgewenst zoeken wij de perfecte assistent in uw buurt.

Wie zijn we?



Voo

“Je kan op beide 
oren slapen.”

Voordelen
Voor budgethouders:

> Wij zoeken een geschikte assistent (indien nodig).

> Wij verzorgen de administratie, zo ben jij helemaal in orde. 

> Exxtra-facturen kunnen via je PVBudget/PABudget door VAPH worden betaald.

> Je kiest zelf de frequentie van onze hulp, eenmalig of op regelmatige basis. 

Voor de assistent:

> Administratief wordt alles geregeld, zo ben je fiscaal in orde. 

> Je bent verzekerd tijdens je werkuren.

> Je wordt vergoed om een familielid te helpen, zonder hier belasting op te betalen.                                   
Je mag als particulier tot €6.250 per kalenderjaar verdienen. Deze inkomsten zijn onbelast.

Wie zijn we?



Voo

Hoe werkt het? 

“Je kan op beide 
oren slapen.”

Exxtra biedt bijstand in de regeling tussen VAPH en de budgethouder enerzijds,
en regelt de samenwerking tussen de budgethouder en de assistent anderzijds.

Periodiek bezorgen budgethouder en assistent aan Exxtra een opdrachtbevestiging
met vermelding van uitgevoerde taken, uurtarief en aantal gepresteerde uren.                              
EXXTRA regelt de factuur aan de opdrachtgever, evenals de betaling aan de assistent. 

Eenmaal per jaar bezorgen we een fiscale fiche aan de uitvoerder. In principe kan elke 
belastingplichtige (18+) particulier assistent zijn. Bij mensen die een uitkering genieten zijn 
hier echter voorwaarden aan verbonden die we graag toelichten.

Bovenstaande service wordt door ons aangeboden voor 50 euro per uur. Je budget heb 
je zelf helemaal in handen. Zo beslis je zelf of je eenmalig gebruikt maakt van onze hulp                                        
of op regelmatige basis. 

“Elke belasting-
plichtige (18+)

kan particulier
assistent zijn.”


