altijd online
overzicht.

vast laag
maandbedrag.

heldere
afspraken.

frank. biedt speciale pakketten voor zzp’ers. Met onze online software kunnen we eenvoudig, snel en efficiënt jouw
administratie voor je verzorgen. Wat jij zelf moet doen zijn je
uren en kilometers registreren en je verkoopfacturen maken
(en uiteraard je inkomende facturen betalen). Verder is alles
vergaand geautomatiseerd, altijd inzichtelijk en altijd actueel.
Daarnaast staan we voor je klaar als je vragen hebt.

De hoeveelheid administratie verschilt per maand. Maar
jij wilt niet onverwacht voor verrassingen komen te staan
en je kosten zoveel mogelijk spreiden. Daarom werken wij
met drie abonnementen met vaste maandbedragen:

Een aantal zaken zijn in alle abonnementen inbegrepen. In
het onderstaande overzicht zie je precies wat we bij de
verschillende abonnementen allemaal nog meer voor je
doen:

Voor een vast bedrag per maand heb je de keuze uit verschillende pakketten die je nog naar behoefte kunt uitbreiden. Je hoeft
maar één gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden. In de
online omgeving heb je altijd toegang tot je archief met alle in- en
verkoopfacturen. Je kunt maandelijks je dashboard raadplegen
om te zien hoe je er financieel voorstaat.

Abonnementen en tarieven
• Pakket Basis 		
85,- euro/maand
• Pakket Plus			
110,- euro/maand
• Pakket Extra (BV)		
165,- euro/maand
Wil je meer weten?
Frank Kolijn, +31 (0)115622711 / +31 (0)610882180
Of stuur een maill naar: frank@accountantfrank.nl

Inkoopfacturen (scannen en archief)

Online facturatietool (en debiteurenbeheer)
Bankkoppeling (ING, Rabobank en
ABN AMRO, KNAB) *1)

Uitgebreid digitaal archief
Financieel dashboard

Single sign on (één wachtwoord)

basis plus extra
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*1) Inlezen bankmutaties van overige banken (maandelijks 10,- euro

advies en
ondersteuning.

Verzorgen van:

- BTW aangifte per kwartaal
- winstaangifte
- jaarrekening

- formaliteiten BV

- aangifte inkomstenbelasting

Inclusief fiscaal advies en ondersteuning
Kies je voor een abonnement? Dan verzorgen wij de fiscale aangiften voor je, zoals omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting - en uiteraard de jaarrekening of de winstaangifte.
...én adviesgesprekken: hoe sta je ervoor?
Voor een goed advies vinden wij persoonlijk contact erg belangrijk;
je kunt ons dus altijd bereiken en meestal reageren wij direct maar
toch zeker binnen 12 uur. Tweemaal per jaar zit je met je vaste
adviseur aan tafel om te bespreken wat er gerealiseerd is, en om
samen naar de toekomst te kijken. Waar loop je als ondernemer
tegenaan (personeel aannemen, belasting besparen), wat zijn je
ambities met je bedrijf?

- aangifte vennootschapsbelasting

- toeslagen (huur-/zorgtoeslag etc)
Beantwoorden van vragen*2)

Gesprek adviseur (2 x per jaar)
Optioneel

Salarisadministratie (per salarisstrook)

basis plus extra

• • •
• •
		•
		•
• • •
•
• •
• • •
• •
15,-

15,-

15,-

Urenregistratie

frank.
het team dat je kent

Kilometerregistratie

Office365 (Outlook, Word, Excel)

*2) Administratieve en eenvoudige fiscale vragen in het maandbedrag inbegrepen.

