Tarieven
Exclusief btw

Inclusief btw of btw vrij

Eerste afspraak regulier

€ 75

€ 90,75

Jonge startende ondernemers
Opstarten administratie,
Begeleiding bij belastingzaken

€ 50

€ 62,50

Budgetbegeleiding

€ 60

€ 72,60

Administratie ZZP’er
Incl. belastingaangifte

€ 75

€ 90,75

Fiscale vraagstukken
Hypotheekadvies
Pensioenplanningen
Vermogensopbouw

€ 80

€ 96,80

Aangifte erfbelasting

€ 80

€ 96,80

Voor afspraken aan huis kan ik reiskosten en –tijd berekenen. Dat geef ik van te voren aan.
Minimum factuurbedrag € 50 excl. 21% btw.
Voor niet (tijdig) of te laat afgezegde afspraken kan ik kosten in rekening brengen.
Voor vervolgwerkzaamheden spreek ik soms een vast bedrag af in plaats van een uurtarief. Dit
bespreek ik bij de eerste afspraak.
Ook kan ik in overleg andere tariefafspraken met je maken.

Voor de aangifte inkomstenbelasting particulieren geldt een vast bedrag (dus geen uurtarief).

Eerste aangifte regulier
Eerste aangifte met partner
(2 personen)

Exclusief btw
€ 60 - € 75

Inclusief btw
€ 72,60 - € 90,75

€ 100

€ 121

De eerste aangifte is inclusief overleg. Voor vervolgaangiftes kan soms een ander tarief
worden gehanteerd. Dit bespreken we na de eerste aangifte. Bij afspraken aan huis kan ik
reiskosten en -tijd berekenen. Dat geef ik van te voren aan.

Werkzaamheden inclusief bemiddeling (aanschaffen van een product)
Deze tarieven zijn btw vrij dan wel inclusief btw

Hypotheekadvies en bemiddeling
Bij aankoop van een huis
Het tarief varieert tussen de € 1000 en € 1750 en is gebaseerd op een basisbedrag van
€ 250 en aantal werkuren variërend van 8 tot 15. Het aantal uren is afhankelijk van:
- Een of twee personen
- Eerste huis of verhuizing
- Onder of boven de AOW leeftijd
- Eventueel andere omstandigheden

Hypotheekadvies en bemiddeling
Bij wijziging van een bestaande hypotheek (extra lenen of aflossen, wijzigingen
aflosvorm), renteherziening, oversluiten of scheiding
Het tarief wordt berekend aan de hand van een basisbedrag van € 100, gevolgd door een
uurtarief. Na een eerste afspraak verstrek ik een overzicht van het te verwachten aantal
vervolguren.

Advies en bemiddeling bij vermogensopbouw
Bijvoorbeeld voor (aanvullende) pensioenvoorziening of andere korte of lange termijn
doelen
Het tarief wordt berekend aan de hand van een basisbedrag van € 50, gevolgd door een
uurtarief. Na een eerste afspraak verstrek ik een overzicht van het te verwachten aantal
vervolguren.

Advies en bemiddeling voor het afdekken van risico’s
Zoals een levensverzekering of een woonlastenverzekering
Het tarief wordt berekend aan de hand van een basisbedrag van € 50, gevolgd door een
uurtarief. Na een eerste afspraak verstrek ik een overzicht van het te verwachten aantal
vervolguren.

Indien een vooraf afgesproken traject voortijdig wordt beëindigd, breng ik het aantal
gewerkte uren (+ eventuele kosten) in rekening, tenzij anders afgesproken.
Voor afspraken aan huis kan ik reiskosten en –tijd berekenen. Dat geef ik van te voren aan.
Minimum factuurbedrag € 50 excl. 21% btw.
Voor niet (tijdig) of te laat afgezegde afspraken kan ik kosten in rekening brengen.

