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Temper halveert gebruikskosten om horeca en
retail weer op gang te helpen
Nu de horeca haar deuren deels opent per 1 juni, halveert Temper de

gebruikskosten voor klussen in de horeca en retail. Temper is het digitale

prikbord waar horeca-, retail- en logistieke bedrijven FreeFlexers elkaar kunnen

vinden.

7 mei 2020 - AMSTERDAM. Om bedrijven te helpen hun zaak weer op te starten, heeft

Temper de gebruikskosten met 50% verlaagd naar € 1,50 voor klussen in de horeca en retail.

Met name deze sectoren worden hard geraakt door de coronacrisis en hebben nu extra

ondersteuning nodig bij heropening. Ook kunnen opdrachtgevers in deze sectoren op aanvraag

gebruik maken van een versoepeling van de betalingstermijn van 14 naar maximaal 45 dagen.

Deze maatregelen gelden tot en met ten minste 30 juni.

“Zowel onze opdrachtgevers als onze FreeFlexers gaan op het moment door een lastige en

onzekere periode. Door de gebruikskosten te halveren en de mogelijkheid te bieden tot een

versoepeling van de betalingstermijn geven we bedrijven ademruimte om hun zaak weer op te

starten. We hopen op deze manier de horeca en retail te ondersteunen.”, aldus Paul Eggink,

mede-oprichter en CEO van Temper.

Naast de ondersteunende maatregelen om bedrijven te helpen doet Temper momenteel

onderzoek onder 10.000 horeca- en retailbedrijven om in kaart te brengen waar zij in deze

nieuwe fase het meest behoefte aan hebben. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om extra

hulp te bieden bij het opstarten van de getroffen sectoren.
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OVER TEMPER

Temper is een digitaal prikbord waar opdrachtgevers klussen plaatsen en FreeFlexers een profiel opbouwen om
hun diensten te verkopen. Het platform biedt duizenden FreeFlexers een podium waarop zij op laagdrempelige,
flexibele wijze hun diensten kunnen aanbieden en gevonden kunnen worden door ruim 10.000 horeca, logistieke
en retailbedrijven die een klus voor hen hebben. Sinds de oprichting in 2016 bepalen meer dan 100.000
FreeFlexers zelf waar, wanneer en tegen welk tarief zij werken.
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