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Administratiekantoor Kouwets richt zich met name op ZZP’ers en het MKB in de regio Groot Amsterdam, alhoewel
particulieren bij ons ook van harte welkom zijn. Diensten van Kouwets hebben onder andere betrekking op het
verzorgen van financiële administraties, belastingaangiftes en het opstellen van jaarrekeningen en rapportages.
In een vrijblijvend gesprek inventariseren we wat de wensen van onze klanten zijn, waarna we vervolgens onze
dienstverlening afstemmen op een wijze die het beste bij hen past. Of anders gezegd: we bespreken wat de klanten
zelf kunnen en (willen) blijven doen en wij doen de rest.

Een no-nonsense en recht-door-zee mentaliteit
Kouwets is het administratiekantoor voor ZZP’ers, het MKB en
particulieren in de regio Groot Amsterdam, gespecialiseerd in financiële
administraties, salaris administraties, belastingaangiftes en
jaarrekeningen.
Wij hebben een no-nonsense en recht-door-zee mentaliteit waarbij we
er naar streven een langdurige en open relatie met onze klanten op te
bouwen. We communiceren bij voorkeur direct, laagdrempelig en
zonder veel poespas met onze klanten en willen graag dat onze klanten
ook zo met ons communiceren.
•
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•
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•
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Vaste scherpe tarieven
Persoonlijk contact
Vergaande automatisering
Professioneel
Betrokken
Deskundig
Betrouwbaar
Ruime ervaring
Goed bereikbaar

Het voeren van een gedegen administratie is voor een ondernemer een
tijdrovende klus. Daarnaast is er een aanzienlijke kans dat u fiscale
voordelen laat liggen.

Edwin Kouwets
the missing link.
Kouwets is de ontbrekende schakel
in het administratieve proces
van uw onderneming.
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Het is al snel voordeliger uw boekhouding aan Administratiekantoor
Kouwets uit te besteden, zodat u zich bezig zou kunnen houden met
wat u het beste kunt en het liefst doet: Ondernemen.
Kouwets hanteert een prijsbeleid dat wellicht afwijkt van hetgeen u
gewend bent bij onze collega’s. Bij ons betaalt u niet voor hoe lang we
ergens over doen, maar wat we doen. Vaste prijzen waarbij het
duidelijk is waar u voor betaalt. Afspraak is afspraak. Nieuwsgierig
geworden? Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
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Diensten

Financiële administratie

Jaarrekeningen

Het inboeken of digitaal verwerken van uw
administratie of het controleren hiervan als u dit zelf
heeft gedaan.

Het opstellen en bespreken van uw jaarrekening.
De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de
financiële situatie van uw bedrijf.

Fiscale aangiften en adviezen

Salarisadministratie

Wij adviseren over creatieve en vernieuwende
oplossingen. Bovendien informeren wij u helder en
concreet over de fiscale aspecten en risico’s.

Voor zowel kleine als grote ondernemingen
verzorgt Kouwets de complete salarisadministratie.

Online administratie

Detachering

Veel klanten kiezen er voor om hun eigen administratie
te doen. Dat kunt u online eenvoudig zelf doen. Via
internet heeft u 24/7 toegang tot uw administratie

Bij ziekte, zwangerschapsverlof of bij tijdelijke
afwezigheid van uw boekhouder. Maar ook voor
het wegwerken van administratieve
achterstanden.

Financiële second opinion

Advisering

Wij helpen u met het verhelderen van uw probleem en
denken met u mee over de juiste aanpak.

De wet en regelgeving ontwikkelen zich in een rap
tempo. Wij adviseren u omtrent de gevolgen van
deze wet en regelgeving met betrekking tot uw
onderneming.

Begeleiden startende ondernemers
De beginfase van een startende onderneming is een
drukke periode. Kouwets kan u in deze periode bijstaan
om zo de druk enigszins te verlichten.
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Tarieven
Bij Administratiekantoor Kouwets betalen onze klanten voor hetgeen wij doen en niet voor hoelang we erover doen.
Voor onze cliënten hebben wij daarom onderstaande eerlijke, duidelijke en goed te controleren tarievenstructuur
ontwikkeld. Het grote voordeel voor u is dat van tevoren precies berekend is waar u aan toe bent en u niet achteraf
een tegenvallende rekening krijgt voor het verrichten van onduidelijke werkzaamheden.
Een voorbeeld:
Bij 10 verkoopfacturen, 8 inkoopfacturen, 1 bankafschrift en 1 contante betaling (20 mutaties) waarbij u per kwartaal
aangifte doet, betaalt u de standaard fee van € 23,00, het tarief voor 20 mutaties € 22,00 en het tarief voor de
aangifte en BTW per kwartaal € 11,50. In totaal dus € 56,50 per maand. Een eventuele verrekening als gevolg van
grote wijzigingen in het aantal mutaties, vindt jaarlijks plaats.
Helder, duidelijk en zonder kleine lettertjes!
Tarieventabel
Prijs/jaar

Prijs/maand

Standaardfee

€ 276,00

€ 23,00

Financiële administratie
(inkoop-, verkoopfacturen en bankafschriften)

Prijs / jaar

Prijs / mnd

10 mutaties / mnd

120 mutaties / jaar

€ 132,00

€ 11,00

20 mutaties / mnd

240 mutaties / jaar

€ 264,00

€ 22,00

30 mutaties / mnd

360 mutaties / jaar

€ 396,00

€ 33,00

40 mutaties / mnd

480 mutaties / jaar

€ 528,00

€ 44,00

50 mutaties / mnd

600 mutaties / jaar

€ 660,00

€ 55,00

60 mutaties / mnd

720 mutaties / jaar

€ 792,00

€ 66,00

70 mutaties / mnd

840 mutaties / jaar

€ 924,00

€ 77,00

80 mutaties / mnd

960 mutaties / jaar

€ 1.056,00

€ 88,00

90 mutaties / mnd

1080 mutaties / jaar

€ 1.188,00

€ 99,00

100 mutaties / mnd

1200 mutaties / jaar

€ 1.320,00

€ 110,00

Kas

Prijs / jaar

Prijs / mnd

Periodiek kasboek

€ 135,00

€ 11,25
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BTW-aangifte per tijdvak

Prijs / jaar

Prijs / mnd

BTW-aangifte per maand

€ 414,00

€ 34,50

BTW-aangifte per kwartaal

€ 138,00

€ 11,50

BTW-aangifte per jaar

€ 40,00

€ 3,33

Online boekhouden

Prijs / jaar

Prijs / mnd

iMuis Online

€ 210,00

€ 17,50

Samenstellen jaarrekening

Prijs / jaar

Prijs / mnd

Jaarrekening eenmanszaak

€ 690,00

€ 57,50

Jaarrekening
personenvennootschap

€ 858,00

€ 71,50

Jaarrekening B.V.

€ 1.380,00

€ 115,00

Aangifte inkomstenbelasting

Prijs / jaar

IB aangifte particulier
€ 60,00

tarief aangifte IB particulier is
inclusief BTW
IB aangifte particulier en partner
tarief aangifte IB particulier is
inclusief BTW

€ 87,50

IB aangifte ondernemers

€ 250,00

Aanvragen / wijzigen VA

€ 37,50

Aanvragen / wijzigen toeslagen

€ 37,50

Aangifte vennootschapsbelasting

Prijs / jaar

VPB aangifte

€ 300,00
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Salarisadministratie

Prijs / jaar

Prijs / mnd

Eenmalig per werkgever

€ 150,00

nvt

Eenmalig per medewerker

€ 27,50

nvt

1 medewerker

€ 168,00

€ 14,00

2 tot en met 10 werknemers, per mw

€ 150,00

€ 12,50

meer dan 10 werknemers, per mw

€ 120,00

€ 10,00

Maand - Prognose rapportage

Prijs / jaar

Prijs / mnd

Maand - prognose rapportage per maand

€ 930,00

€ 77,50

Maand - prognose rapportage per kwartaal

€ 420,00

€ 35,00

Maand - prognose rapportage per jaar

€ 150,00

€ 12,50

Detachering

Prijs / uur

Inboeken en verwerken
van uw financiële administratie op locatie

€ 60,00

Overige dienstverlening op locatie

€ 85,00

Advies

Prijs / uur

Overig advies

€ 85,00

Reiskosten

Prijs / km

Reiskosten

€ 0,35

Contact?
Heeft u intresse neem dan voor een vrijblijven gesprek contact met ons op!
06 532 439 39
info@kouwets.nl
Delle Alpihof 40
1098 VX Amsterdam
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