
Tariefkaart Germans en Van Leeven 2014

         Aanleggen van uw dossier

         Inrichten van uw administratie

         Rapportages op uw verzoek (openstaande postenlijsten en/of saldibalans)

         Verwerken van uw bedrijfsadministratie (bank, kas, inkoop en verkoop)

         BTW aangiftes

Financiële administratie 
jaarbedrag maandbedrag jaarbedrag maandbedrag jaarbedrag maandbedrag

Hoeveelheid;

Minder dan 75 boekstukken 600,00€          50,00€            480,00€          40,00€            390,00€          32,50€            

Tussen de 76 en 150 boekstukken 1.200,00€       100,00€          960,00€          80,00€            720,00€          60,00€            

Tot 275 boekstukken 2.100,00€       175,00€          1.750,00€       145,83€          1.400,00€       116,67€          

Vanaf 276 boekstukken eerst 3 maanden op uurbasis (€ 42,50) , daarna vaste prijs bepalen

Schoenendoos

Privé-administratie

Controle op de door u verwerkte administratie

Jaarrekening

Volledige jaarrekening (BV/VOF) 450,00€          per jaarrekening

Jaarcijfers (ZZP) 200,00€          per jaarrekening

Opmaken en deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel 125,00€          per deponering

Diversen belastingaangiftes

Vennootschapsbelasting 125,00€          per aangifte

Inkomstenbelasting 37,50€            per aangifte

Toeslagen 42,50€            per aangifte

Freelancewerkzaamheden 32,50€            per uur (vanaf tarief)

Reiskosten 0,25€               per kilometer

Wij belasten de reiskosten (kilometervergoeding en parkeerkosten) in overleg aan u door.

Salaris administratie

14,50€            per loonstrook
25,00€            aanmaken nieuwe medewerker

Deze tarieven zijn inclusief; verzending loonstroken, proefberekeningen en opzetten nieuwe loonadministratie

Exact Online 

EOL Starter inclusief Facturatie 16,00€            per maand

EOL Starter exclusief Facturatie 6,00€               per maand

Advies

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Neem contact met ons op voor een passende offerte.

Voor gespecialiseerd advies op het gebied van fiscaliteiten en/of juridische en economische gronden, kunnen wij u doorverwijzen naar onze accountant of 

fiscalist.

Bij Exact is er de mogelijkheid dat u zelf via een directe eigen inlog op de hoogte kan zijn van uw administratie.

Bij Exact is er de mogelijkheid dat u zelf kunt factureren en herinneringen sturen.  Omdat wij dit willen aanmoedigen 

zijn wij bereid om de kwart van het tarief voor onze rekening te nemen. Deze module in inclusief de Meekijk 

gebruiker.

Heeft u geen zin of tijd om u administratie netjes aan te leveren? Dan levert u uw administratie aan in een 'schoenendoos'.  Hiervoor gelden dezelfde 

tarieven als hierboven met een toeslag van 25%.

Verwerken van uw privé bank-en kasmutaties, de privékosten op een rij en inzichtelijk. Hiervoor gelden dezelfde tarieven als de zakelijke administratie 

minus 25%.

Mocht u ervoor kiezen om zelf de administratie bij te houden in uw systeem en wenst u alleen een controle op uw werkzaamheden door ons, dan rekenen 

wij hiervoor ons uurtarief van € 42,50

De tarieven voor het freelance werk variëren ivm zwaarte van de werkzaamheden en de duur van het werk.

Wij verzorgen de salarisadministratie in het pakket Exactonline, zodat u dit ook meteen 

kunt zien in uw administratie. U kunt zelf de uren erin verwerken, wij doen daarna de 

afhandeling.

Pakket 'Maand' Pakket 'Kwartaal' Pakket 'Jaar'

Wij hebben diverse administratiepakketten opgesteld, zodat u zelf kunt bepalen welk pakket het best bij uw wensen past. De pakketten 

kunnen desgewenst worden uitgebreid, bijvoorbeeld met het opstellen van een jaarrekening of het insturen van de aangifte 

inkomstenbelasting. Het administratiepakket bestaat uit de volgende werkzaamheden:


