
 

 

Ben jij zzp’er? Stel jezelf dan eens de volgende vragen: 

➢ Verwerk jij zelf nog je administratie? Kun je die tijd niet beter investeren in je 

gezin, hobby’s of simpelweg je declarabele tijd spenderen bij je 

opdrachtgevers? 

 

➢ Ben jij op de hoogte van alle fiscale aftrekposten en -regelingen? Heb jij ook 

het gevoel dat je teveel belasting betaald? 

 

➢ Betaal jij meer dan 75 euro per maand voor het uitbesteden van je 

administratie, je aangiften omzet- en inkomstenbelasting, proactief advies en 

persoonlijk contact? 

 

➢ Heb jij nog kosten voor het gebruik van financiële software? 

 

➢ Krijg jij achteraf nog vervelende, niet verwachte facturen van je boekhouder 

en/of aanslagen van de Belastingdienst? 

 

➢ Heb je het gevoel dat je boekhouder betrokken is en de kwaliteit levert die je 

wenst voor die prijs? 

 

 

Dan is het nu serieus tijd om een overstap te overwegen! 

✓ Vanaf 75 euro per maand kun jij ook volledig ontzorgt worden; 

 

✓ Verwerking van je inkomende- en uitgaande facturen/bonnen en je zakelijke 

bankrekening; 

 

✓ Btw aangiften; 

 

✓ Jaarcijfers en aangifte inkomstenbelasting (ook van je partner); 

 

✓ Proactieve sparringpartner; 

 

✓ Online up2date dashboard; 

 

✓ Vast contactpersoon; 

 

✓ Geen boekhoudprogramma (meer) nodig; 

 

✓ Voorlopige aanslag inkomstenbelasting; 

 

✓ Vragen en advies; 

 

✓ Vast tarief per maand, geen facturen achteraf! 

 

✓ Overstap wordt geregeld. 



 

 

 

Wat jij nog zelf moet doen? 

 

Het enige wat jij hoeft te doen is factureren aan je klant en ons de inkomende- en 

uitgaande facturen te sturen (door ze ons te mailen of via een app op je 

smartphone). Jij factureert en wij doen de rest! 

 

 

Je bent verzekerd van kwaliteit: 

 

 

 

Hoe wij werken? 
Bekijk eens onze korte video. Stap over op één van onze pakketten en word 

financieel en fiscaal ontzorgt zonder verrassingen achteraf. 

 

 

 

Tijdelijk aanbod: 

 
Stap over voor 1 maart 2022 en ontvang de eerste twee maanden           , een 

screening van je laatste jaarcijfers en wij zorgen voor de soepele overgang van de 

vorige boekhouder (indien van toepassing). 

 

Neem hiervoor contact met ons op via info@enwijdoenderest.nl of 033 - 30 30 796. 

We kunnen dan een vrijblijvende afspraak maken om te bekijken wat we voor je 

kunnen betekenen... 

 

Oja, ben je geattendeerd op Enwijdoenderest door een huidige klant van ons? 

Laat het ons weten: Onze ambassadeur krijgt een dinerbon van 50 euro van ons! 

Hij/zij houdt tenslotte al kostbare tijd over! 

www.enwijdoenderest.nl  

 

https://www.enwijdoenderest.nl/over-ons/
https://www.enwijdoenderest.nl/boekhouder-prijs/
http://www.enwijdoenderest.nl/
https://www.google.com/maps/place/Enwijdoenderest+B.V.,+Boekhouder+voor+ZZP/@52.1447594,5.4184114,17z/data=!4m7!3m6!1s0x47c64530d41690f1:0x7e1c46cf21876e21!8m2!3d52.1447603!4d5.4205831!9m1!1b1

