bedrijfsinfo

Een administratiekantoor
speciaal voor zzp’ers
Veel zelfstandigen zijn de afgelopen jaren een eigen bedrijf
begonnen. Niet in de laatste plaats om de voortdurende crisis
het hoofd te kunnen bieden. Al die zzp’ers hebben hun handen
vaak vol aan het runnen van hun eigen bedrijf en zien de
financiële administratie nog wel eens als het sluitstuk binnen de
onderneming. Tegelijkertijd gelden er voor een zzp’er vaak andere
‘administratiewetten’ dan voor grote bedrijven. ZZP-brigade is een
nieuw administratiekantoor in Veenendaal dat er speciaal is voor de
zzp’er.
Wij hoeven een zelfstandig ondernemer het belang van een goede
administratie niet uit te leggen. Niet alleen is het een wettelijke
verplichting, een kloppende boekhouding geeft overzicht en inzicht in
de ‘gezondheid’ van een bedrijf. Omdat een gedegen administratie
bijhouden een tijdrovende klus is, kan uitbesteden een goede keuze
zijn. ZZP-brigade adviseert en voert uit en gaat daarbij voor een zo
gunstig mogelijk fiscaal resultaat voor haar klanten.

Vaste pakketten
Het idee achter ZZP-brigade is simpel: tegenover een overzichtelijke
administratie moet ook een overzichtelijk kostenplaatje kunnen staan.
Daarom werken wij met vaste administratiepakketten. Oftewel: een
pakket voor elk budget. Wij verzorgen de complete administratie
van een eenmanszaak al voor € 600,00 per jaar (inclusief alle
belastingaangiften). Nooit meer onverwachte kosten achteraf dus.
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regio FoodValley

Weten wat belangrijk is
Doordat ZZP-brigade volledig is toegespitst op zzp’ers weten
wij welke zaken belangrijk zijn voor zelfstandige ondernemers
zonder personeel. We zijn altijd op de hoogte van de laatste fiscale
ontwikkelingen, dat maakt dat we al gauw kunnen inschatten waar
onze klanten behoefte aan hebben. Een bijkomend voordeel is
bovendien dat ZZP-brigade kan bogen op de kennis en ervaring van
moederorganisatie Administratiebrigade B.V.. De professionals van dit
administratiekantoor beschikken over veel expertise, waardoor ze snel
kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen binnen de markt.
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