
Diensten & tarieven 2023 
ZZP’er / waarnemer  
Het is prettig om vooraf te weten wat je voor iets moet betalen en wat je 

daarvoor krijgt. Daarom hanteren wij voor ZZP’ers een vast tarief voor 

een vast dienstpakket. Wil je meer hulp? Dan kan dat natuurlijk ook.  

Deze dienstverlening betreft het boekjaar 2022 met adviezen voor 2023. 

Vaste dienstenpakket: 

− Wij maken een jaarrekening op. 

− Wij regelen je belastingaangifte. 

− Wij bespreken de jaarrekening met je. 

− Wij kijken naar je verzekeringen en adviseren je. 

− Je krijgt het Robbie werkboek, een handige tool voor           

administratie en facturatie. 

Extra’s: 

− Wij maken een openingsbegroting voor je. 

− Wij regelen je voorlopige aangifte. 

− Advies over de beste zakelijke rekening voor jou. 

Wat wij verwachten? 

Onze tarieven zijn scherp. Dit kan 

alleen maar omdat we zo efficiënt 

mogelijk proberen te werken. Hier 

hebben wij jouw hulp bij nodig. Daar-

om verwachten wij het volgende: 

• Relevante documenten voor de 

jaarrekening en de belastingaangifte 

upload je via onze website. 

•  Je hebt een zakelijke bankrekening 

en wij maken een bankkoppeling. Of 

je levert een MT940-bestand of een 

soortgelijk bestand aan. 

• Je houdt een chronologische     

kilometeradministratie bij van al je 

zakelijke kilometers of dit nu op de 

fiets is, met de auto of met de trein. 

•  Je komt een dagdeel naar ons   

kantoor om alles door te nemen: de 

jaarrekening, verzekeringen, beleg-

gingen, toekomstplannen, enzovoort.  

Wat wij doen 



Diensten: Tarief: 

Vaste dienstenpakket (vaste prijs) € 1.207 per jaar 

Aangifte inkomstenbelasting partner € 180 per jaar 

  

Extra uren fiscaal adviseur € 180 per uur 

Extra uren fiscaal assistent € 90 per uur 

Extra uren administratie € 80 per uur 

  

Adviesgesprek btw Gratis* 

Al onze tarieven zijn exclusief btw en worden jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex van het CBS 
* Wanneer je ook btw verplichte activiteiten verricht (denk aan een lezing) dan is een btw adviesgesprek verplicht.  
   De btw-uurtarieven zijn op basis van nacalculatie tegen een vast uurtarief. Vooraf maken we een schatting van het 
   aantal benodigde uren.  

Wat het kost? 

ga voor meer informatie naar www.robbiekompleet.nl  

Kun je geen bankkoppeling maken of kun je geen bankbestand (bijvoorbeeld MT940) aanleveren?  

Dan moeten wij extra tijd in rekening brengen. Een bankkoppeling kun je maken met een zakelijke 

rekening van de Rabobank, ABN AMRO, ING, Knab en Bunq. Vraag ons om advies. Hetzelfde geldt als 

je kilometeradministratie extra werk oplevert. 

Meer hulp? 

Waarschijnlijk heb je gedurende je carrière ook advies en hulp nodig op andere terreinen. Denk maar 

eens aan de aankoop van een woning, een uitgebreide financiële toekomstplanning, pensioenadvies, 

enzovoort. Ook hier kan Robbie je mee helpen. In al deze gevallen maken wij vooraf duidelijke       

afspraken met je over wat wij voor je doen en wat het kost. Dit kan een uurtarief zijn, maar ook      

een vaste prijs. 


