Wij helpen ondernemers bij het opzetten, inrichten
en veranderen van hun bedrijf. Wij denken vanuit
de ondernemer en daarom voelen wij ons meer
partner in business dan adviseur.

Wat doet Ondernemerszaken voor u?
Ondernemerszaken ondersteunt ondernemers bij het opzetten, inrichten en
veranderen van hun bedrijf. Niet eenmalig, maar als proactieve business partner.
Dit begint bij de keuze van de juiste ondernemingsvorm en vanuit deze keuze
helpen wij u bij een gedegen juridische-, fiscale- en administratieve inrichting
van uw bedrijf.
Kenmerkend voor Ondernemerszaken is dat wij denken vanuit de ondernemer en
daarom voelen wij ons meer partner in business dan adviseur.

Welke vakgebieden passen
binnen de integrale aanpak van
Ondernemerszaken?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 dvocatuur
A
Juridische zaken
Fiscale zaken
Financieringen (inclusief
hypotheken)
Verzekeringen (inclusief pensioen)
Managementadvies (klankborden/
sparren)
Administratie (bedrijfs-, en loon
administratie)
Financiële planning
Estate planning
Vastgoed advisering

Waarom Ondernemerszaken voor u?
•W
 ij bieden u een aanspreekpunt voor
al uw ondernemersvragen
• Wij bieden u een integrale oplossing
op het gebied van juridische-,
en fiscale zaken, financieringen,
verzekeringen etc. In plaats van
deeloplossingen
• Ondernemerszaken is uw persoonlijke
adviseur en sparringpartner
• Ondernemerszaken bundelt
hoogwaardige expertise met
ondernemerservaring en
ondernemersmentaliteit
• Ondernemerszaken biedt maatwerk
voor uw individuele situatie

Voorbeelden van onze diensten
·O
 pstellen oprichtingsakte en
statuten per ondernemingsvorm
· Opstellen management-, en
aandeelhouders overeenkomsten
· Inschrijving handelsregister
· Opzet loon-, en
bedrijfsadministratie
· Verzorgen aangiften loon-,
inkomsten-, vennootschap-, en
omzetbelasting
· Opstellen arbeidscontracten
· Adviseren en afsluiten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
· Adviseren en afsluiten beroeps-,
en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
· Procesadvocaat
· Incasso/beslaglegging
· Fiscale optimalisatie opstellen
salary split/(internationale) split
payroll
· Opstellen algemene (levering)
voorwaarden en overeenkomst
· Aan- en verkoop vastgoed op
veilingen
. Etc. etc.

Contact:
+31 (0)85 - 401 35 05
info@ondernemerszaken.eu
www.ondernemerszaken.eu

------------Een aanspreekpunt op het gebied
van accountancy,
advocatuur,
financiën,
fiscaliteit en
assurantiën
------------Concurrerende
tarieven voor
maatwerkoplossingen
------------Proactief in plaats
van reactief
-------------

