Persoonlijke aandacht
betaalt zich uit

Het gemak en de zekerheid
dat alles goed geregeld is
Eigen baas. Werken volgens je eigen ideeën en inzichten. Dat is de leuke kant van
het bestaan als ondernemer, ZZP’er of freelancer. Minder prettig is de administratieve
en financiële rompslomp. Dat kost veel tijd. Terwijl u echt wel wat beters te doen hebt.
Namelijk uw vak uitoefenen. Óns vak is het om u alle zorgen rondom boekhouding,
administratie en belastingen uit handen te nemen. Gedeeltelijk of van a tot z.

Maatwerk voor het MKB.

Ook betaalbaar voor ZZP’ers.

Vertrouwd met de agrarische sector.

Doe uw ding, dan doen wij
uw administratie
Uw voordelen:
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•
•
•
•
•
•
•

Wij spreken uw taal
Al ruim 45 jaar helpen we MKB-bedrijven, agrarische onder
nemers, VOF’s, maatschappen, ZZP’ers, maar ook particulieren
met hun administratie en belastingzaken. Net als het gros van
onze klanten, zijn onze kantoren geworteld in de regio Breda
en Chaam. Veel van onze adviseurs spreken echter niet alleen
met een regionale tongval, maar vooral ook de taal van de
ondernemer. Heldere taal dus. Dezelfde helderheid herkent u
ook in onze deskundige adviezen, slimme tips en pragmatische
oplossingen.

Persoonlijk en informeel, u voelt u op uw gemak
Scherpe tarieven voor MKB, ZZP en particulier
Heldere uitleg en adviezen
Altijd uw vaste, persoonlijke adviseur
Snelle, accurate en flexibele werkwijze
Actuele adviezen en tips, gevraagd én ongevraagd
Geworteld in de regio Breda en Chaam
U kunt zich concentreren op uw kerntaken

belastingafdracht in de toekomst zo laag mogelijk kunt houden.
En komen proactief met actuele adviezen en tips waarmee u
uw voordeel kunt doen. U wilt tenslotte wel keurig belasting
betalen, maar niet te veel.

Meer gemak met nieuwste online tools
Of u nu een deel van de administratie en belastingzaken zelf
blijft doen of alles aan onze professionals overlaat, wij regelen
voor u de passende boekhoud- en accountancyoplossingen.
Bovendien helpen we u aan praktische online tools waarmee u
veel tijd en werk bespaart. We kunnen uw boekhouding en administratie volledig geautomatiseerd of via internet verwerken.
Wel zo makkelijk. Werkt u nog met een doorschrijfkasboek?
Ook dan kunnen we helpen.

Scherpe experts, scherpe tarieven
Onze adviseurs zijn ervaren professionals die alle disciplines
beheersen op het gebied van boekhouding, (loon)administratie,
accountancy en fiscaal recht. Daardoor overzien ze het totale
speelveld en kunnen u snel een allesomvattend advies bieden.
Dat vertaalt zich weer in scherpe tarieven voor u. Waarbij u kunt
kiezen uit een uurtarief of een vast bedrag per jaar.
Steun en toeverlaat voor start-ups.

Persoonlijke aandacht is onze kracht.
Geen situatie is hetzelfde. Daarom is het verzorgen van uw
administratie en het geven van belastingsadvies maatwerk. Hier
bewijzen onze persoonlijke aandacht, flexibele instelling en
informele werkwijze hun voordeel. Dat merkt u al direct bij het
eerste aangename gesprek met uw vaste adviseur. Nadat we
uw situatie, wensen en eisen goed in kaart hebben gebracht,
bekijken we gezamenlijk welke oplossing ’t beste bij u past.

Haalt u wel alles uit belastingvoordelen?
Belastingregels veranderen continu. Als ondernemer of particulier is het lastig om dat allemaal bij te houden. Onze adviseurs
volgen echter alles op de voet. Kijken samen met u hoe u uw

Kleine klanten bestaan niet
Het plezier in ons werk zit ‘m in de uitdaging om u te helpen
met de beste adviezen en oplossingen. Maatwerk waarbij we
‘t liefst uw verwachtingen overtreffen. Dat is onze drive.
Dat geeft een kick. MKB en kleinere bedrijven, maar ook
éénmanszaken en particuliere klanten: bij ons krijgt iedereen
alle aandacht die nodig is. Wij zijn pas tevreden als u het bent.

Permanente up-to-date kennis
Al onze adviseurs zijn lid van het Register Belastingadviseurs
en van Fiscount, waarvoor zij zich permanent moeten laten
bijscholen. Voor u een garantie dat ons team beschikt over
up-to-date kennis van alle belastingregels en -wetten. En weet
hoe u optimaal kunt profiteren van alle fiscale mogelijkheden.

Wat kunnen we voor u doen?
Bedrijven

Particulieren

• Financiële administratie: opzetten, inrichten, volledig
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verzorgen, of ondersteuning bij automatisering
Samenstellen jaarrekening
Jaarlijkse belastingaangifte van u en uw partner
Aanvragen voorlopige aanslagen belastingdienst
Keuze of wijzigen ondernemingsvorm
Fusie of overname van uw bedrijf
Aanvragen subsidies
Opstellen contracten
Loon- en personeelsadministratie
Advies omtrent verzekeringen

Meer weten,
vragen of meteen
kennismaken?

Norbert Heijblom, partner

Loopt u gerust eens binnen in één van onze vestigingen,
neem contact op via e-mail of bel 076 - 514 74 44 (Breda)
of 0161 - 49 25 08 (Chaam). Onze adviseurs staan u graag
te woord en nemen de tijd voor u.

www.ackoijen.com

•

Jaarlijkse belastingaangifte
Bezwaar- en verzoekschriften
Aanvragen voorlopige teruggave
Aanvragen toeslag eigen woning, zorgtoeslag, huurtoeslag
Aanvragen tegemoetkoming kinderopvang
Berekening aftrekmogelijkheden voor lijfrentestortingen
Invullen formulieren voor diverse instanties
Advies omtrent verzekeringen

boekhouding@ackoijen.nl

Vestiging Breda

Vestiging Chaam

Esserstraat 79
4813 EJ Breda
T 076 - 514 74 44
F 076 - 514 38 83

Bredaseweg 4
4861 AH Chaam
T 0161 - 49 25 08
F 0161 - 49 66 77

