
  
Reglement voor het Fiscaal Jaarabonnement van ’t Wielse Baken 
 
Algemeen: 
 
Dit reglement is bedoeld als uitleg van het Fiscaal Jaarabonnement. 
 
Deelname Fiscaal Jaarabonnement: 
Het Fiscaal Jaarabonnement is geldig van 1 januari t/m 31 december van het betreffende jaar. 
Gebruik maken van het Fiscaal Jaarabonnement is mogelijk zodra de betaling is bijgeschreven op de rekening 
van ’t Wielse baken BV. 
Indien maar een deel van het jaar gebruik wordt gemaakt van het Fiscaal Jaarabonnement is wel het gehele 
jaar abonnementsgeld verschuldigd. 
 
Opzeggen Fiscaal Jaarabonnement: 
Indien u geen gebruik meer wilt maken van het Fiscaal Jaarabonnement dient u dit uiterlijk vóór 1 december 
van het lopende jaar, schriftelijk, aan ons door te geven. 
 
Werkwijze:     Voor het laten invullen van de belastingaangifte* dienen de volgende stappen te worden 
genomen. 
• Betalen van de factuur vóór 1 januari. 
• Stukken (kopieën) aanleveren per e-mail, post of bij ons op kantoor (afspraak is niet nodig).  
• Na ontvangst van het fiscaal rapport deze zorgvuldig nakijken en eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk  
• aan ons melden.  
• Verantwoording berust bij uzelf. 
• Bij niet tijdige inlevering van uw formulieren zullen wij, op uw verzoek, uitstel aanvragen bij de 

belastingdienst. Dit houdt in dat uw aangifte op een later tijdstip zal worden gedaan. 
• Niet onder de service vallen de kosten die ‘t Wielse baken maakt door naleveren van gegevens, vergeten  

van het inleveren van gegevens en leveren van foutieve gegevens achteraf. 
* dit geldt ook voor uw aanvraag zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.  
 
Aanleveren bescheiden: U kunt uw bescheiden op de volgende wijze aanleveren: 
• Per mail, het e-mail adres is info@wielsebaken.nl , onder vermelding van uw factuurnummer. 
• Per post versturen naar ’t Wielse baken BV, Postbus 67, 3410 CB Lopik. 
• Op ons kantoor aan de Dorpstraat te Lopik, de openingstijden zijn van 08.30 tot 17.00 uur. 
• Na afspraak kan het bij u thuis worden opgehaald** 
** Wij rekenen voor het ophalen € 0,50 per gereden kilometer. 
 
Privacybeleid:  
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. U kunt onze Privacy Policy vinden op onze website 
http://www.wielsebaken.nl/downloads/Privacy-Policy.pdf 
 
Geheimhouding: 
De medewerkers van ’t Wielse baken zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle gegevens die bij hen 
in behandeling zijn. Uw gegevens worden in onze database ingebracht en worden gebruikt voor een enquête 
waarin u kunt aangeven wat u verder van ons verlangt en wat niet. Stelt u dit niet op prijs? Stuur dan een NEE 
naar info@wielsebaken.nl 
 
Prijs: 
Per november stellen wij de nieuwe jaarprijs voor het Fiscaal jaarabonnement vast. Indien er na november door 
de fiscus aanvullingen of extra werkzaamheden worden geëist dan behoudt ’t Wielse baken zich het recht voor 
dit door te berekenen. 
Let op: Beroepschriften vallen niet onder het Fiscaal Jaarabonnement. Deze worden apart berekend.  
 
Klachten: 
Indien u het niet eens bent met de wijze waarop ’t Wielse baken uw aangifte(n) heeft verzorgd dient u in eerste 
instantie contact op te nemen met ’t Wielse baken. Wij zullen er alles aan doen om tot een voor beide partijen 
aanvaardbare oplossing te komen. Zie ook onze website: www.wielsebaken.nl 
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