Tarieven voor administratie uitbesteden

Vanaf € 62,50
per maand
We hebben er bewust voor gekozen om niet met uurtarieven te
werken. Uiteraard als de klant dit wilt dan kunnen wij dit ook leveren.
Met uurtarieven weet je als klant namelijk nooit vooraf waar je aan
toe bent en betaal je als klant teveel wanneer de boekhouder niet
efficiënt werkt.
Wij streven er naar om het aantal handmatige boekingen zo laag
mogelijk te houden, door te focussen op efficiëntie. Dankzij onze lage
overheadkosten kunnen wij werken met vaste tarieven.
Onderstaand zie je een overzicht van onze diensten en tarieven:
Onze diensten

ZZP/
starters

Van Overeem

MKB

Aanbod
op maat
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Aangiften omzetzetbelasting (BTW)







Aangiften Inkomstenbelasting







Aangiften Vennootschapsbelasting (VpB)







Fiscale jaarrekening







Altijd bereikbaar voor antwoorden op vragen







Advies bij bedrijfsstructuur en aanmelding belastingdienst







Coaching/ begeleiding ondernemers







Intake gesprek
Opzetten en inrichten administratie

Maximaal aantal handmatige boekingen per maand*

Vaste bedragen per maand (excl BTW)

10

€

62,50

40

onbeperkt

€ 140,00

Offerte op
maat

Onze werkwijze
Stel: een ondernemer met een webwinkel verkoopt ca. 1.000
producten per maand. Hij koopt centraal in dus krijgt 1 inkoopfactuur
per maand en heeft daarnaast de nodige overige kosten
(zakenlunches, website hosting, telefonie etc.) Voor de overige kosten
komen per maand zo’n 30 bonnetjes en facturen binnen.

Onze aanpak:




We koppelen de bankrekening aan ons administratiepakket (geen handmatige
boekingen)
We koppelen de binnengekomen betalingen automatisch aan de openstaande
facturen
De overige bonnetjes en facturen boeken we handmatig in, dus 35 boekingen

In totaal komt deze ondernemer op ca. 32 boekingen per maand en
dat is onder de grens van 40, dus inbegrepen in de 140 euro per
maand.

Waarom is dit zo voordelig?
Een gemiddelde (traditionele) boekhouder die veel handmatig doet
zal met de bovenstaande situatie minstens een dag per maand bezig
zijn. Tegen een gemiddeld tarief van € 50,- per uur kost dat € 400,per maand. Dit is vaak nog exclusief de aangiftes BTW, IB en/of VPB.

Uitleg omtrent handmatige boekingen
Zoals aangegeven focussen wij ons op automatisering. Denk hierbij
aan koppelingen met banken. Buiten de automatisering om kunnen
er alsnog "handmatige boekingen" zijn. Voorbeelden van handmatige
boekingen zijn bijvoorbeeld:




Het inboeken van een losse verkoopfactuur;
Het inboeken van een bon van een etentje;
Het inboeken van een inkoopfactuur van een leverancier.

Wanneer er meer dan 40 handmatige boekingen per maand nodig zijn
dan rekenen wij daarvoor een extra vergoeding. Dit zal in overleg
vooraf worden vastgesteld.
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