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Administratiepakket 1

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.
Een all-in pakket dat jou als ondernemer het eerste jaar op weg helpt om een goede en
betrouwbare administratie te hebben. CijferAdvies heeft persoonlijk contact en advies
al vanaf het kleinste pakket beschikbaar. Zo kun je direct profiteren van de kennis en
expertise van onze adviseurs. Hierdoor wordt starten als ondernemer een stuk
interessanter! De prijs is gebaseerd op max. 120 mutaties per jaar
Ja tuurlijk, wij regelen de administratie. Zo heb jij meer tijd voor het ondernemen.
Een greep uit onze diensten:

▪Geen verrassingen achteraf, maar een vast maandelijks bedrag
▪Inclusief BTW-aangifte
▪Inclusief IB-aangifte
▪Inclusief bonnetjes App. Foto van het bonnetje en door Appen
▪Inclusief ondernemersadvies
▪Je administratie bewaard in de Cloud
▪Altijd kunnen meekijken en actueel op de hoogte zijn
▪Slim ondernemen door goede ondernemersadviezen
▪Deelnemen aan de jonge ondernemerstafel voor starters van CijferAdvies

10% korting
Voor stichtingen met een
goed maatschappelijk doel
Wil je meer weten?

Bel naar 0342-400639

Administratiepakket 2

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.
Ons medium-pakket gaat uit van max 240 mutaties per jaar. Hierdoor is het geschikter
voor de bedrijven die al langer bestaan. Ben je bijvoorbeeld een bedrijf met veel
geldverkeer of transacties, dan kom je al gauw aan deze mutaties. Denk bijvoorbeeld
aan de eenmanszaak zonder personeel en de zzp'ers, verenigingen en stichtingen.
Ja tuurlijk, wij regelen de administratie. Zo heb jij meer tijd voor het ondernemen.
Een greep uit onze diensten:

▪Geen verrassingen achteraf, maar een vast maandelijks bedrag
▪Inclusief BTW-aangifte
▪Inclusief IB-aangifte
▪Inclusief bonnetjes App. Foto van het bonnetje en door Appen
▪Inclusief ondernemersadvies
▪Je administratie bewaard in de Cloud
▪Altijd kunnen meekijken en actueel op de hoogte zijn
▪Deelnemen aan de jonge ondernemerstafel voor starters van CijferAdvies

10% korting
Voor stichtingen met een
goed maatschappelijk doel
Wil je meer weten?

Bel naar 0342-400639

Administratiepakket 3

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.
Ons premium-pakket is ontwikkeld voor ondernemers en organisaties die al goed
onderweg zijn. Wil jij zorgeloos focussen op de eigen activiteiten en écht bezig zijn met
ondernemen? Dan is dit pakket geschikt voor jou. Je krijgt max 360 mutaties per jaar,
maar kunt de volledige boekhouding bij ons neer leggen. Daarnaast is er ook ervaring
in huis op het gebied van organisatieontwikkeling. Advies over opschalen of groeien is
beschikbaar in het premium pakket!
Ja tuurlijk, wij regelen de administratie. Zo heb jij meer tijd voor het ondernemen.
Een greep uit onze diensten:

▪Geen verrassingen achteraf, maar een vast maandelijks bedrag
▪Inclusief BTW-aangifte
▪Inclusief IB-aangifte
▪Inclusief bonnetjes App. Foto van het bonnetje en door Appen
▪Inclusief ondernemersadvies
▪Je administratie bewaard in de Cloud
▪Altijd kunnen meekijken en actueel op de hoogte zijn
▪Deelnemen aan de jonge ondernemerstafel voor starters van CijferAdvies

10% korting
Voor stichtingen met een
goed maatschappelijk doel
Wil je meer weten?

Bel naar 0342-400639

Administratiepakket 4
Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.
Er is ook de mogelijkheid om een intensieve samenwerking met CijferAdvies aan te
gaan. Dit is vooral geschikt voor ondernemers met een BV of organisaties die gegroeid
zijn naar een stevige omgang. Dit pakket gaat uit van max. 480 mutaties per jaar.
Daarnaast zijn er nog een aantal nieuwe taken toegevoegd zoals het opstellen van
jaarcijfers.
Ja tuurlijk, wij regelen de administratie. Zo heb jij meer tijd voor het ondernemen.

▪Geen verrassingen achteraf, maar een vast maandelijks bedrag
▪Verwerking van de financiële administratie
▪Aangifte BTW en VPB
▪Dga verloning
▪Standaard IB-aangifte (eventueel ook van partner)
▪Ondernemersadvies van een bedrijfskundige
▪Opstellen jaarcijfers
▪Inclusief bonnetjes App. Foto van het bonnetje en door Appen
▪Je administratie bewaard in de Cloud
▪Altijd kunnen meekijken en actueel op de hoogte zijn

10% korting
Voor stichtingen met een
goed maatschappelijk doel
Wil je meer weten?

Bel naar 0342-400639

Help de Penningmeester-pakket
Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.
Ons help de penningmeester-pakket is speciaal ontwikkeld voor stichtingen (met een
goed doel) en verenigingen. Voor deze organisaties heeft ons kantoor een aangepast
tarief. Is de penningmeester te druk, tijdelijk afwezig of niet beschikbaar, dan kunnen
wij jou ontzorrgen.
Ja tuurlijk, wij regelen de administratie. Zo heb jij meer tijd voor het ondernemen.

▪ Geen verrassingen achteraf, maar een vast maandelijks bedrag met 10% korting!
▪Verwerking van de financiële administratie
▪ Kwartaal rapportage op basis van de beschikbare administratie
▪ Je administratie bewaard in de Cloud
▪ Altijd kunnen meekijken en actueel op de hoogte zijn

10% korting
Voor stichtingen met een
goed maatschappelijk doel
Wil je meer weten?

Bel naar 0342-400639

Extra diensten van CijferAdvies
Opzetten van een BV
Je eenmanszaak of vennootschap onder firma groeit. De winsten zijn toegenomen. Wij
denken graag met je mee wanneer het interessant wordt om over te gaan naar een bvvorm. Wij kunnen je daarbij begeleiden bij de gang naar de notaris en bij het
overzetten van je administratie en alles wat daarbij komt kijken.
Business Dasboard
Je wilt iedere maand een goede rapportage krijgen en dit bespreken aan de hand van
een overzichtelijk dashboard om goed te kunnen sturen. Voor een klein abonnement
per maand is dit te regelen. Bij het invoeren van de KPI’s helpen wij je graag.
Bezoek van de fiscus
Soms komt de fiscus op bezoek om de boeken te controleren. Omdat wij je
administratie door en door kennen en wij weten wat de belastingdienst wenst bij een
bezoek, is het handig als wij aanwezig zijn en e.e.a. begeleiden. Zo bespaar je jezelf
tijd, stress en ongemakkelijke situaties.
Salarisadministratie
Wij kunnen je helpen met de volledige salarisadministratie. Met ons pakket kun jij,
maar ook de personeelsleden zelf het loondossier inkijken, loonstroken uitdraaien en
vakantiedagen inzien.

Koppelingen met je webwinkel en bank
Veel ondernemers maken gebruik van een webwinkel. Een automatische koppeling
naar je administratie is efficiënt en effectief. Het bespaart tijd, ergernis en voorkomt
foute boekingen. Wij ondersteunen je bij de koppelingen die nodig zijn.
IT-ondersteuning
Soms loop je even vast met het installeren van programma’s. Onze IT-specialist helpt
je graag vanuit de helpdesk. Welke vraag je ook hebt, we zorgen voor een helder
antwoord en lossen je probleem graag op.
Opstellen van overeenkomsten
Heb je een overeenkomst nodig om zaken helder af te spreken en vast te leggen, dan
helpt onze bedrijfsjurist je graag. Dat kan bij arbeidsovereenkomsten, het opstellen
van zakelijke contracten en andere overeenkomsten. Een deskundig advies en een
goede overeenkomst voorkomt onnodige vaagheden en problemen.
Debiteurenbeheer
Snel je geld op je rekening hebben is voor een ondernemer van groot belang. Wij
kunnen het volledige debiteurenbeheer van je overnemen. Zo heb je meer
werkkapitaal en hou je de relatie met je klant zuiver.
Incasso van openstaande vorderingen
Het incassotraject is een stapje verder dan debiteurenbeer. Wij kunnen het
incassotraject voor je opstarten met het oog op de relatie met je klant zo goed
mogelijk te houden. Van het geld dat je van klanten te goed hebt, moet jij
ondernemen. Daarom is het professioneel incasseren een vak apart. CijferAdvies kent
de juiste weg!

Pensioenberekening
Als ondernemer heb je ieder jaar een jaarruimte die je af kunt storten in een pensioen
product. Deze storting is fiscaal aftrekbaar. Wij kunnen ieder jaar deze ruimte
berekenen. Heb je de afgelopen jaren niets afgestort? Dan heb je waarschijnlijk ook
nog een reserveringsruimte beschikbaar. Wij berekenen deze reserveringsruimte graag
voor je. Onze pensioenadviseur kan je begeleiden en adviseren in de beste
mogelijkheden voor later!
Bedrijfskundig adviezen
Je wilt groeien, ziet kansen maar hebt behoefte aan een klankbord en advies. Je wilt
autonoom groeien of juist door een overname. Of misschien denk je aan
bedrijfsopvolging. Investeringen, financiering van de weg naar succes. Binnen
CijferAdvies is veel ervaring om ondernemers te helpen hun doel en mogelijkheden
helder te krijgen. Zonder doel geen bestemming! Daarom is CijferAdvies meer dan een
administratiekantoor. Wij denken niet in beperkingen, maar in mogelijkheden!
Detacheren/ werken op locatie
Is er behoefte aan tijdelijke ondersteuning op de administratie of ruimte voor het
detacheren van een administratieve of financiële medewerker op interim basis, dan
kunnen wij daarin voorzien. We leveren personele ondersteuning op het gebied van; *
Administratieve medewerker * Boekhoudkundige medewerker * Controller

JA, TUURLIJK!
Meer weten? bel 0342-400639

