
Alle  transacties geschieden onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Register Belasting Adviseurs RB 

 

 

    
    
    

    
    

    

            
    
        

Melissantstraat 3 
2729 CV Zoetermeer 

 

Tel.: 079 - 3613617 
 Fax: 079 – 3602887 

 

E-mail: info@zaab.nl 
www.zaab.nl 

 

Register Belasting Adviseurs RBc 
Beconnummer:615444 

K.v.K Haaglanden:544533480000 

BTW:NL 8513.11.374B01 
 

IBAN: NL56INGB0005313448 
BIC: INGBNL2A 

Betreft: Prijzen 

Referentie: prijzen-2020 

 

De werkzaamheden dat wij voor u gaat doen: 

1. Opstellen van financieel (verkorte) verslag vanaf € 400,00 
2. Opstellen van financieel verslag met kengetallen  en analyses, vanaf € 500,--  

( jaar-suppl. via papier en met grootboek aparte prijs  minimum € 400)  
3. Publicatie stukken  bij KvK indienen  vanaf  € 170,-- ( BV of  NV)` 
4. Beveiliging certificatie voor kvk  Vanaf  € 150,-- 
5. Ondernemersaangifte ( inclusief prive)   € 160,-- 
6. Vanaf  publicatie stukken 2019  digitaal aanleveren 
7. Aangifte  VPB  vanaf   € 180,-- 
8. Aangifte  omzetbelasting, per tijdvak  €  70,-- 
9. Inboeken en verwerken van inkoop en verkoop € 75,-- per uur 
10. Arbeidscontract  concept vanaf  € 75,-- 

11. Drempelbedrag  voor  éénmansbedrijf  is € 110,-- per maand 
 Met  personeel is dat  150,--per maand 
Met 2 personeel met >  € 10,-- per personeel extra 
 

Aangifte inkomstenbelasting Prive vanaf € 75,00 met partner is  € 85,-- 

Salarisadministratie per periode ( inclusief Boekhouding) 

1.  1e  medewerker  € 55,--  inclusief aangifte loonheffingen 
2.  2e t/m 4e medewerker € 65,-- inclusief aangifte loonheffingen 
3.  5e medewerker en meer €  10,-- per persoon extra inclusief aangifte loonheffingen 
4. Eerste dag melding  €10,-- per person 
5. Alleen  loonadministratie  is € 15,--  per werknemer inclusief  maand loonaangifte. 

 
Voor loonadministratie: aparte mail: zaabloon@kpnmail.nl 

 
U krijgt twee loonstroken per werknemer/ Uw bedrijfslogo op loonstrook 

  

 



   

Tarief per uur zakelijk: 

1. Advies fiscal  vanaf  € 120,-- bested tijd   uur/ eenheden van 15 minuten 
2. Verzorgen van financiële overzichten  € 75,--  
3. Debiteuren /crediteuren beheer   € 100,-- 
4. Bezwaarschriften  vanaf € 100,--+ aangetekende porti-kosten 
5. Beroepschrift  vanaf € 900,-- exclusief bijwonen rechtbank .(aparte afspraak) 
6. Telefonische gesprekken met de belastingdienst  conform tijd(eenheden van 15 minuten) 

7. Belastingcontrole op werkplek  en bijstaand vanaf  € 100,-- 
 
Tarief:  Fiscaal jurist   200,--  euro excl. btw.  Wordt alleen in overlegd gedaan. 

 
Ondernemingsplan  opstellen ( starters)     € 2.500,--  excl. btw 
Desgewenst kunnen wij uw wekelijkse debiteuren en crediteuren aHandeling bijhouden. Wij 

zorgen dat er een batch voor uw betalingen aan wordt gemaakt, u hoeft deze alleen te versturen 

(telebankieren) 

  Reiskosten € 0,75 per kilometer 

Bij inschakeling van derden wordt met u van te voren overlegd. Voor een accountverklaring 

berekenen wij het tarief  van accountantskantoor +  toeslag 10 %. 

De betalingstermijn is 8 dagen na factuurdatum.  

In sommige gevallen verwacht de bank of een andere financiële instelling tussentijdse rapportage. 

Mocht u zo’n  financiële – rapport nodig hebben  dan  stellen wij dit graag voor u op. 

Alle bedragen zijn exclusief  btw 

Richtprijzen: 

Voor eenmansbedrijf met één of twee man persoon komt  dat gemiddeld  op  € 1800,00  excl. Btw 

per jaar. Bij omzet van € 400,- en boekingstukken  van  400 stuks (Voor een ZZP- gemiddeld tussen 

600 en 900 euro met gemiddeld  één dossier) 

Let wel : VOF heeft  meer dan één  Firmant=>  dat  is   € 2200,--(zonder personeel op loonlijst) 

ALLE GENOEMDE  BEDRAGEN  ZIJN EXCLUSIEF   BTW en wordt  een toeslag  van  3 %  berekend  

dat binnen 8 dagen  mag  in mindering worden gebracht.  

INDIVUELE  PRIJSAFSPRAKEN KUNNEN AFWIJKEN ! 

Met de meeste hoogachting, 

 A & T   Zaab BV                                                                                         
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Bijlagen: Algemene voorwaarden Register Belasting Adviseurs RB 


