
Tarieven voor administratie uitbesteden 

 

 

 

  

Indien klanten er bewust voor kiezen om met uurtarieven te werken 

dan kunnen wij dit uiteraard ook leveren.  

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 MKB 

Aanbod 

op maat 

                  

Intake gesprek    

 

        

Opzetten en inrichten administratie           

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           

     

          

       

       

 

 

 

 

Uurtarief vanaf 

€ 52,50 per uur 

Van Overeem 

Administratie- 

en 

Belastingzaken 
overeem.finance 



Onze tarieven       Tarief excl BTW     

Boekhoudwerkzaamheden:        €               52,50      

1) verzorgen van de boekhouding Snelstart          

2) verzorgen van de aangiften omzetbelasting         

              

Advies & controlewerkzaamheden:    
 

 €               85,00  
 

    

1) reguliere fiscale zaken       
  

  

2) jaarwerkzaamheden           

3) opmaken jaarrekening            

4) verzorgen aangiften inkomstenbelasting en VpB         

5) maken prognose en begrotingen          

6) overige financiële adviezen           

7) publicatie Kamer van Koophandel7)            

              

Fiscaal Advies:            

1) bijzondere en aanvullende fiscale advieswerkzaamheden  €               95,00      

              

Loonadministratie:            

1) wordt uitbesteed aan administratiekantoor Boersma te Noord-Scharwoude       

              

Kilometers:            

1) Gereden kilometers zullen worden gedeclareerd tegen 0,19 excl. OB per km       

                  

Voordelen uurtarief: 

 

 gemakkelijk uit te leggen aan de cliënt; 

 de zakelijke dienstverlener loopt weinig risico als de opdracht meer tijd vergt dan 

verwacht; 

 eenvoudig toepasbaar; 

 door tijdschrijven is een goede registratie van de werkzaamheden mogelijk. 
 

Nadelen uurtarief: 
 

 de totale kosten zijn voor de opdrachtgever lastig te voorspellen; 

 de efficiency en de kwaliteit van het eindresultaat komen niet tot uitdrukking in 

de te betalen prijs; 

 het risico voor tijdsduur ligt uitsluitend bij de opdrachtgever. 

 

 

Van Overeem 
Administratie- en Belastingzaken 

www.overeem.finance 


