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ZZP administratie 
Het nauwkeurig bijhouden van een administratie is verplicht. Maar voor u als ondernemer is het ook 
heel belangrijk. U baseert er belastingaangiften en financiële beslissingen op. De kosten van een 
accountant kunnen echter hoog oplopen. En zijn vaak ondoorzichtig en onduidelijk.  
Bij mij weet u vooraf waar u aan toe bent. Ik verzorg uw ZZP administratie inclusief BTW aangiften, 
jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers al vanaf € 95,- per maand. U weet 
vooraf wat uw administratie per jaar kost. Kortom, u maakt geen onverwacht hoge kosten en 
ontvangt toch heel veel service. 
 

- Vast tarief, geen bijkomende kosten 
- Geen opzegtermijn 
- Inclusief aangiften BTW & voorbereiding aangifte IB ondernemer 
- Inclusief jaarrekening 
- Onbeperkt advies en antwoorden op vragen 

 
Voor ZZP-ers die geen diensten aanbieden, maar een (web)winkel hebben of op andere wijze 
producten verkopen gelden andere tarieven. Neem contact op voor een offerte op maat. 
 
Aanmelden? Gebruik daarvoor het aanmeldingsformulier. 

 

ZZP administratie inclusief BTW aangiften, jaarrekening en aangifte IB  

vanaf € 95,- per maand 
 
Werkwijze 

1. U vult het aanmeldingsformulier in en stuurt deze per e-mail of post naar mij toe. 
2. Alle facturen, bonnen, afschriften e.d. stuurt u, voorzien van een toelichting, digitaal 

of per post naar mij toe.  
3. Ik zoek uw documenten uit, codeer deze en verwerk ze in de boekhouding. 
4. U ontvangt per e-mail uw financiële overzichten, balans en resultatenrekening, btw 

aangiftes, jaarrekening en toelichting met instructies voor het invullen van de 
aangifte inkomstenbelasting. Zie Aangifte IB Ondernemers. 

5. U ontvangt elke maand een factuur van mij voor het maandelijkse abonnementsgeld. 
U zit nergens aan vast, er is geen opzegtermijn. 

 
Aangifte IB Ondernemers 
Na afloop van het boekjaar ontvangt u van mij tezamen met de jaarrekening van uw onderneming 
een instructie voor het invullen van de 'Aangifte Inkomstenbelasting voor Ondernemers'. Hierin staat 
op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze hoe u de ondernemingsgegevens en resultaten in het 
aangifteprogramma moet invullen. Bovendien ziet u meteen of u in aanmerking komt voor diverse 
aftrekposten en hoe u deze verwerkt in de aangifte. 
Uiteraard vult u zelf naast uw ondernemingsgegevens ook het privé gedeelte van de aangifte in. 
Bijvoorbeeld in verband met fiscaal partnerschap, inkomsten uit loondienst, spaargeld, aandelen of 
een eigen woning/hypotheek. 
Naast de jaarrekening, toelichting en invulinstructies ontvangt u ook een definitieve BTW berekening. 
Hierin zijn correcties verwerkt over het afgesloten boekjaar m.b.t. de Kleine Ondernemers Regeling 
(KOR), vrijgestelde omzet en niet aftrekbare BTW. En de BTW berekening geeft aan of een 'Suppletie 
Omzetbelasting' ingediend dient te worden voor nog te betalen of terug te vorderen BTW. 
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Tarief en voorwaarden 
Ik werk met een vast tarief. U weet dus vooraf wat de kosten zijn en komt niet voor onaangename 
verrassingen te staan. Bovendien hanteer ik geen opzegtermijn. U zit dus nergens aan vast. Ik 
hanteer hiervoor slechts enkele voorwaarden:  

1. U biedt een dienst aan 
2. Maximaal 180 handmatige boekingen (facturen, bonnen e.d.) per jaar 
3. U maakt geen gebruik van een kasboek. Met andere woorden, u hebt geen contante 

inkomsten en uitgaven.  
4. Gebruikt u wel een kasboek, levert u ook producten, bijvoorbeeld via een (web)winkel, of 

ontvangt u meer dan 180 facturen / bonnen per jaar, dan gelden andere tarieven. Neem 
contact op voor een offerte op maat. 
 

Standaard pakket € 95,- per maand 
 Complete maandelijkse invoer van boekhouding; 
 Fiscale verwerking administratie tenminste 4x per jaar (1x per kwartaal); 
 Aangifte omzetbelasting; 
 Voorbereiding aangifte inkomstenbelasting ondernemer; 
 Opstellen van de jaarrekening; 
 Elk kwartaal balans & resultatenrekening en overige financiële overzichten 
 Geen opzegtermijn; 
 Zelf geen boekhoudkundige handelingen; 
 Gratis en onbeperkt advies; 

 
 

ACTIE!!! 
1E DRIE MAANDEN 50% KORTING* 

ELK MOMENT OPZEGBAAR 
GEEN OPZEGTERMIJN 

 
 
Contact 
Hans Rood Professional Services 

Eykmanstraat 8 

2912 BD Nieuwerkerk aan den IJssel 

06-12187075 

info@hansrood.nl 

www.hansrood.nl  

*Niet gelding i.c.m. andere acties en aanbiedingen. 
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