Onze diensten
Of u nu aan het begin van uw carrière staat of al wat verder gevorderd bent, als medicus kunt u wel wat
hulp gebruiken. Uw werk is al gecompliceerd genoeg om ook nog eens bezig te zijn met randzaken zoals:
administratie, fiscaliteiten, pensioenvoorziening, personeelszaken, verzekeringen, enzovoort, enzovoort.
Raadgevers Kuijkhoven biedt u een modulair systeem van diensten, waarmee wij u volledig ontzorgen en u
één partner heeft voor alle ‘randzaken’. U stelt een dienstenpakket samen dat aansluit bij uw behoefte. In
deze leaflet zetten wij de mogelijkheden op een rijtje, zo krijgt u een idee van onze diensten.

Wij kunnen u
ontzorgen

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Wij sturen u met plezier extra
informatie. Wilt u een vrijblijvende afspraak? Dat kan natuurlijk ook. U kunt
dan meteen kennismaken met uw vaste adviseur.
U kunt ons bereiken op 030 252 54 00. Of kijk op www.raadgevers.nl

Uw voordelen

Service

Onze dienstverlening is eenvoudig: U beslist.
 U kiest welke diensten u wilt afnemen.
 U heeft toegang tot uw adviseur(s), binnen uw abonnement of op uurbasis.
 U kunt altijd switchen tussen de diensten. Het systeem is flexibel. Dat is handig, uw omstandigheden
veranderen gedurende uw loopbaan.
 Deze diensten zijn goedkoper dan losse uren
 U kunt iedere dag stoppen
 Integrale aanpak

 U ontvangt informatie die betrekking heeft op uw
producten en/of uw abonnement.
 U krijgt minimaal 4 keer per jaar een nieuwsbrief met
fiscale nieuwtjes en product- en marktontwikkelingen.
 Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op de voet en
informeren u persoonlijk, als beroepsgroep of als
klant over deze ontwikkelingen en de consequenties
voor uw financiële positie of carrière als medicus of
uw positie als privépersoon.

Vinger aan de pols

Beheer en nazorg
 Wij houden voor
u belangrijke data
in de gaten.
 Wij adviseren u
over noodzakelijke en verstandige
wijzigingen in uw product die u wilt of
moet doorvoeren en verwerken deze
wijzigingen.
 Wij beoordelen periodiek of de dekking
van uw product overeenkomt met uw
actuele situatie. U kunt dan denken aan
wijzigingen in uw inkomen of veranderde werkzaamheden.
 Op uw verzoek maken wij een quickscan
van uw persoonlijke situatie en kunt u
onze mening vragen. Natuurlijk maken
wij zo nodig offertes voor u.

Persoonlijk contact

150205.009

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Een vaste adviseur zorgt daarvoor. Hij kent uw markt en verstaat zijn vak. Hij zoekt naar passende oplossingen voor uw vraagstukken en
raadpleegt waar nodig onze juristen, fiscalisten en andere specialisten. Meer informatie vindt u op onze website: www.raadgevers.nl of vraag naar onze productbrochures.

StartersCoach

1 module voor zakelijk en particulier

geïntegreerd advies
3 adviesuren en jaargesprek, 1 uur vrij besteedbaar

richtprijs: var-wuo’er € 1.030 / maat € 2.833 / praktijkeigenaar € 3.606 per jaar exclusief BTW

hulp bij ondernemen
alle advies- en beheermodules geïntegreerd
opties: Standaard 6 / Gemak 8 / Uitgebreid 10 adviesuren (inclusief 3 adviesuren voor uw jaargesprek)
kosten: starter € 714 / maat € 918 / praktijkeigenaar € 1.122 per jaar exclusief BTW







voor de medisch ondernemer die meer uren wil
advies, begeleiding en beheer
hulp bij ondernemen
3,5 adviesuren vrij besteedbaar

Vermogens
Monitor

kosten € 357 per jaar exclusief BTW

 voor de startende medisch ondernemer
 advies, begeleiding en beheer gericht op het
opstarten van jouw onderneming

 2 adviesuren - vrij besteedbaar
 kosten € 179 per jaar exclusief BTW

150205.009

alle advies– en beheermodules geïntegreerd
3,5 adviesuren
1 adviesuur vrij besteedbaar
kosten € 357 per jaar vrij van BTW

 beheer, advies en

Hypotheek
Monitor

 beheer, advies en

begeleiding

 kosten € 179 per jaar,
vrij van BTW

Lijfrente
Monitor

 verplicht

BeheerModule

Zakelijk

voor iedereen met een hypotheek en pensioen

begeleiding

 kosten € 179 per jaar,
vrij van BTW

 verplicht






alleen minimale verzorging van uw product
beheer / administratie / zorgplicht
€ 92 per product per jaar vrij van BTW
verplicht

Particulier

Voor iedereen met een AOV
Actieve begeleiding bij arbeidsongeschiktheid
Beheer / administratie / zorgplicht AOV
Kosten € 357 per jaar vrij van BTW / 2de AOV € 179
verplicht

AdviesCoach













ons top product: financieel advies, belastingzaken, jaarwerk en beleidsadvies







PraktijkCoach

alles in 1, zakelijk én particulier

AOVMonitor

RobbieKompleet







