ONZE DESKUNDIGE
M E D EW E R K E R S

Bij ons kantoor werken:
-

RB Register
Belastingadviseurs

-

MBA erkend
bedrijfsadministrateurs

-

Belastingconsulenten

-

FFP Financiële planners
aangesloten bij
Federatie Financieel
Planners

-

Fiscaal en Notarieel
Juristen

Dorpstraat 20
Postbus 67
3410 CB Lopik
Tel 0348/553148
www.wielsebaken.nl
info@wielsebaken.nl

Belastingzaken
Accountancy
Juridische Zaken
Financiële planning
Eigen zaak beginnen

’t Wielse Baken werkt voor u
ADVI ES OP FI SC AAL, J URI DISCH EN ACCOUNTANCY GEBIED
en

Samen om u een complete dienstverlening te

advieskantoor ‘t Wielse Baken. U kunt bij ons

bieden. Niet direct een advocaat, accountant,

terecht

en

notaris of bank inschakelen kan u veel

bedrijfsmatige begeleiding. Wij heben diverse

financieel voordeel opleveren. Zowel voor

coaches in huis die u kunnen begeleiden,

zakelijke klanten als voor particulieren is ‘t

afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bij

Wielse Baken hét kantoor voor een gedegen

ons

advies op maat!

Welkom

WERKTERREIN
• FISCAAL JAARABONNEMENT

bij
voor

fiscaal
fiscale,

juridische

werken

hoogopgeleide

belastingdeskundigen,
financieel

administratie-

fiscaal

juristen,

planners

en

bedrijfsadministrateurs/boekhouders

Ons kantoor werkt geheel zelfstandig.
Neem ook eens een kijkje op onze uitgebreide
website: www.wielsebaken.nl.

• EIGEN ZAAK BEGINNEN
• ACCOUNTANCY

Het Fiscaal Jaarabonnement
Begin van het jaar is het weer de tijd van de

• BELASTINGADVIES

belastingformulieren. De blauwe envelop voor de
aangifte ligt in uw brievenbus . De belastingdienst

• ESTATE PLANNING
• FINANCIЁLE PLANNING
• JURIDISCHE ZAKEN
• OFFICE MANAGEMENT

heeft opnieuw een groot aantal veranderingen
doorgevoerd en het wordt voor u steeds lastiger.
Wij helpen u graag met uw belastingaangifte door
middel van het fiscaal jaarabonnement.
WAT HOUDT HET IN?
1. Het invullen van uw belastingaangifte en
toeslagen, bij u thuis of op ons kantoor te Lopik
2. Het hele jaar door ondersteuning voor
belasting-zaken, bezwaarschriften, voorlopige
teruggaaf en aanslag, wijzigingen e.d.
3. U ontvangt een fiscaal rapport voor uw eigen
administratie
4. U kunt bij ons terecht met uw vragen over loon,
pensioen, WIA, WW en financiële planning.
5. Wij berekenen voor u de jaarruimte van uw
(eventuele) pensioentekort
6. Wij kunnen voor u gratis een hypotheekcheck
verzorgen.

Bent u geïnteresseerd in één van onze diensten of
in een fiscaal jaarabonnement? Bel dan voor meer
informatie of maak een afspraak. Kijk ook op
www.wielsebaken.nl

Accountancy
Meer dan 200 bedrijven vertrouwen hun
administratie al toe aan ‘t Wielse baken.
Bedrijven van alle soorten
specialistaties.
Voor hen
worden
diverse
administratieve
handelingen
verricht,
zoals
de
BTW
administratie, maar soms ook de
loonadministratie.
Daarnaast
maken wij jaarrekingen, doen
diverse fiscale aangiftes, en
geven bedrijfsmatige adviezen
die u veel voordeel kunnen
opleveren.
Bedrijfsadministraties doen wij op basis van
declaratie maar kan ook aangenomen worden.
Graag komen wij eens bij uw langs voor een
kennismakingsgesprek inzake uw administratie.

WEBO
.

