Bedrĳfsgroei realiseren door up-to-date ﬁnancieel inzicht.
Z! Accountants staat voor je klaar!

Persoonlĳk

Betrokken

No-nonsense

Meedenken met jou en adviseren.
Soms ook een spiegel voorhouden.
Zo doen wĳ dat!

Wĳ zĳn er voor jou!
Elke ondernemer heeft vragen, twĳfels en uitdagingen. Dan is het ﬁjn als je een accountant hebt die je
daarbĳ helpt. Wĳ maken dat waar. Want wĳ zorgen dat we jou en jouw bedrĳf echt (leren) kennen. We
denken mee en adviseren. En we zĳn kritisch. Positief als het kan, maar zeker niet bang om tegengas te
geven.
We weten heel veel van accountancy, administratie, salarisverwerking en uiteraard ﬁscale zaken. We zĳn
aangesloten bĳ de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Daarnaast zĳn we een
gecertiﬁceerd RB-kantoor (Register Belastingadviseurs). Onze professionaliteit is daardoor uitstekend
gewaarborgd.

Duidelĳke deals

Wĳ houden van duidelĳkheid. Daarom
betaal je bĳ ons een vast bedrag per
maand voor het vaste werk. Hoe hoog
dat bedrag is, hangt af van de grootte
van je onderneming en van jouw
wensen. Standaard werk, zoals het
inboeken van facturen, het maken van
je jaarrekening en belastingaangifte
automatiseren we zoveel mogelĳk.
Voor aanvullende werkzaamheden
bespreken we altĳd eerst de kosten met
je. Zo weet je altĳd waar je aan toe bent.

Salarisadministratie

Optioneel verzorgen wĳ je salarisadministratie voor een vast bedrag per
loonstrook per maand.

De Basis
- De volledige ﬁnanciële administratie
per maand bĳgewerkt
- Gratis dashboard met je cĳfers
- Opstellen van de jaarrekening of een
balans- en winst & verliesrekening
- Verzorgen van belastingaangiften (2x)
- Controleren belastingaanslagen
- Jaarlĳks 1 adviesgesprek
- Gratis telefonisch consult (de kleine vragen)
- Gratis App “Z! Online” met toegang tot je
dossier en vaste gegevens

Comfort
- Alle onderdelen van basis
- Wekelĳks je administratie up-to-date
- Gratis facturatiepakket

Luxe
- Alle onderdelen van basis + comfort
- Iedere dag je administratie up-to-date

Persoonlĳk

Betrokken

No-nonsense

Wĳ helpen ondernemers. Bieden toegevoegde waarde.
Of dat nou ﬁnancieel voordeel en een second opinion is.
Of een goed gesprek om je onderneming vlot te trekken.

Online Dashboard met
24/7 betrouwbare cĳfers

Cash ﬂow
bewaking

€

24/7

Automatiseren
in de cloud

Financiële planning,
begroting en
doelen stellen

Activa
bescherming
MKB Kredietcoach:
verkrĳgen en behouden
van ﬁnanciering

Fiscaal
voordeel

HR services

SERVICE
De Basis

Comfort

Luxe

€

Persoonlĳk

Betrokken

No-nonsense

Wat kun je van ons verwachten?
Persoonlĳk
We leren je kennen en bouwen samen aan een waardevolle relatie.
Betrokken
We doen er alles aan om jou goed te begeleiden. We leven mee en
ondersteunen je. Zĳn positief, maar ook niet bang om je een spiegel
voor te houden.
No-nonsense
We doen gewoon normaal. Spreken elkaar aan met je en zĳn makkelĳk
bereikbaar. En natuurlĳk krĳg je diegene te spreken die je wilt spreken.
Beleving
We leveren meer dan alleen accountantsdiensten. We proberen je in
contact te brengen met andere ondernemers. En we organiseren
ondernemersdagen, klantpanels en workshops. Daarnaast krĳg je veel
gratis waardevolle informatie.
Service
We bieden de beste service tegen een vaste prĳs per maand. Het extra
telefoontje en de kop kofﬁe horen daar gewoon bĳ.
Kwaliteit
We zĳn een gecertiﬁceerd accountantskantoor dat handelt volgens
afgesproken normen en waarden. Onze opleidingen hebben we
succesvol afgerond. En vanzelfsprekend laten we ons continu
bĳscholen.

Dit beloven we!
- We zĳn deskundig
- We helpen je snel
- Altĳd duidelĳke tarieven
- Vast werk heeft een vaste prĳs
- Voor meerwerk maken we vooraf een prĳsafspraak
- We leveren meerwaarde zodat jouw onderneming een succes wordt
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