We ondernemen het samen
Als je opleiding klaar is, begint het ondernemen en komen de
vragen. Vragen over bijvoorbeeld inkomen, pensioen, belasting,
administratie en arbeidsongeschiktheid. Wij helpen bij het opzetten
van jouw onderneming. Samen kijken we naar risico’s en

bijbehorende dienstverlening en verzekeringsproducten. We helpen je met de administratie, contracten en tarieven. En later staan

Mondzorg Professional

wij je bij met bijvoorbeeld het (personeels-) management van je eigen praktijk. Voor elke
fase een passende dienstverlening. Wij hebben het in huis.

Waarnemen

Robbie Kompleet

Veel tandartsen komen al vroeg bij ons terecht via
de Dental Management Game of als ze net klaar
zijn en aan de slag willen. Voor waarnemende
mondzorg professionals hebben wij de WaarneemCoach. Advies uren met korting, dus je betaalt een
bescheiden bedrag en wij helpen je met die zaken
waar je onze hulp bij wilt. Een modelovereenkomst,
juridische zaken, een begroting maken. Het kan
allemaal.

Robbie biedt helderheid en gemak. Hij regelt een
openingsbegroting met oog op je inkomen, hij zorgt
voor de jaarcijfers en de voorlopige en feitelijke ibaangifte. Daarnaast maakt Robbie’s werkboek het je
makkelijk. Hierin organiseer je de administratie en
regel je de facturering. Gemak dient de mens.
Je krijgt één nota voor administratie, belastingadvies
en jaarrekening.
Kijk voor meer informatie op robbiekompleet.nl
Samen
Raadgevers en Robbie bieden totale ontzorging.
Raadgevers zorgt voor de financiële diensten en
producten, Robbie voor de belastingzaken.

Advies dat past
Ook op zoek naar een adviseur die je ondersteunt? Neem dan
contact met ons op om te kijken hoe wij je kunnen helpen.
Starten als mondzorgprofessional

We beginnen altijd met het opstellen van een begroting. We kijken wat je wensen zijn en
wat nodig is voor jouw onderneming. Moet je bijvoorbeeld een bv op- en inrichten dan
doen wij dat voor een vaste prijs. Goodwillonderhandelingen, praktijkbegeleiding,
keuzeadvies gaat op basis van ons geldende uurtarief. We maken daar uiteraard vooraf
goede afspraken over.

Financiële producten

Voor de risico’s die je tijdens je werk of privé loopt zijn er diverse verzekeringsproducten.
Vaak zijn deze producten gekoppeld aan een dienstverlening. Voor de totstandkoming,
het onderhoud en de schadebegeleiding bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
hebben wij een AOV Monitor. Zo houden wij de vinger aan de pols en beiden hulp en
ondersteuning bij dit essentiële product voor jou als medisch ondernemer. Uiteraard
zijn er meer verzekering die belangrijk zijn zoals voor beroepsaansprakelijkheid,
beroepsrechtsbijstand en misschien een aanvullend pensioen.
Je kunt bij ons ook beleggen. Je kunt klein beginnen. Vraag je adviseur om meer
informatie over deze dienstverlening.

Consultancy

Jouw adviseurs
Alexander Ahlers
aahlers@raadgevers.nl
06 281 814 80
Rowena Turk
rturk@raadgevers.nl
06 834 907 73

Ilonka Wahl
iwahl@raadgevers.nl
06 316 442 30
Jelmer van Veenendaal
jvanveenendaal@raadgevers.nl
06 835 246 76

Soms heb je wat meer advies of hulp nodig. Denk maar eens aan een conflict in het
samenwerkingsverband waar je deel van uit maakt. Maar het kan ook zijn dat je wilt
verhuizen naar je droomhuis en dat je een hypotheek nodig hebt. Of je wilt een auto
kopen. Voor dit type werk spreken we vooraf een vaste prijs met je af, of brengen een
uurtarief in rekening.

Wij houden het graag persoonlijk

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Daarom koppelen wij jou aan een vaste adviseur.
Die blijft je volgen gedurende je gehele carrière.

Bezoekadres
Wilhelminalaan 1
3732 GJ De Bilt

ga voor meer informatie naar raadgevers.nl

030 252 54 00
info@raadgevers.nl
www.raadgevers.nl

