Advies dat past
Ook op zoek naar een adviseur die met je meedenkt? Neem dan
vooral contact met ons op om te kijken hoe we je van dienst kunnen zijn. We geven hier alvast een kort overzicht van hoe onze
dienstverlening eruit kan zien.

Actieve begeleiding
Voor de verschillende fases in je carrière hebben wij verschillende servicemodules. Je hebt niet altijd even veel advies en hulp nodig.
Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor de
StartersCoach. Voor € 176,75 per jaar
krijg je twee adviesuren en helpen we
je met die zaken waarbij je onze hulp
wilt. Een maximale hypotheekberekening, een begroting maken, een lening
voor een auto. Het kan allemaal.
Onze PraktijkCoach is voor paramedici
met een eigen praktijk. Je krijgt dan
meer adviesuren, omdat de behoefte
aan hulp en advies groter is. Denk
maar eens aan conflictbemiddeling,
juridisch advies en een gezonde financiële planning.

Robbie Kompleet
Bezoekadres
Wilhelminalaan 1
3732 GJ De Bilt
030 252 54 00
info@raadgevers.nl
www.raadgevers.nl

Robbie Kompleet is onze meest uitgebreide vorm van dienstverlening voor
starters én voor medici die al wat langer aan de slag zijn. Robbie regelt je
financiële administratie, belastingen,
verzekeringen, hypotheken, pensioen
en geeft financieel advies. Diensten
waar je normaal bij een aantal adressen langs moet regel je nu in één keer

en op maat. Dit is praktisch en het
bespaart tijd. En dus ook geld. Maar
het levert vooral een samenhangend
en goed advies op.
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Kijk voor meer informatie over Robbie
op www.robbiekompleet.nl.

Beheer
Naast actieve begeleiding heb je ook
behoefte aan (actief) beheer. Zaken
waar je niet direct mee wilt worden
lastig gevallen, maar die wel voor je
worden geregeld. Met onze Monitors
houden wij de vinger aan de pols en
ondernemen we actie als dat nodig is.

Consultancy en advies op maat
Soms heb je gewoon wat meer advies
of hulp nodig. Denk maar eens aan het
toetreden in een maatschap of aan
het starten van je eigen praktijk. Misschien wil je verhuizen naar je droomhuis en heb je een hypotheek nodig. Of
wil je een uitgebreide analyse van je
financiële situatie.
Dit is allemaal maatwerk, want geen
advies is hetzelfde. Daarom kijken we
samen wat praktisch is en welke betalingsvorm het beste past.

Afgestudeerd?
Wat nu?
Korte checklist voor starters

Starten als zelfstandig medicus
Voordat je aan de slag gaat als medicus moet je van alles regelen.
Zaken waar je tijdens jouw opleiding waarschijnlijk nog niet of niet
voldoende bij hebt stilgestaan. Praktische zaken zoals jouw registratie als
huisarst of tandarts, maar ook als bedrijf. Daarnaast zijn er ook risico’s
die je moet afdekken. Daar kun je vast wel wat hulp bij gebruiken.
Om je op weg te helpen hebben we een checklist gemaakt

 Boekhouding en belastingaangifte

 Particuliere verzekeringen

Het opzetten van de boekhouding en de belastingaangifte levert veel
vragen op bij starters. Welke fiscale voordelen heb ik als zelfstandige en
hoe kan ik hier gebruik van maken? Met al deze fiscale vragen kun je terecht bij Robbie Kompleet. Je krijgt advies over het bijhouden van alle
zakelijke informatie voor de uiteindelijke belastingaangifte.

Tijdens je studie sprokkel je een behoorlijk aantal privé verzekeringen bij
elkaar. Nu je aan het werk gaat is het
zaak om overzicht te krijgen. Mail je
polissen door zodat wij een verzekeringscheck voor je kunnen doen.
Daarnaast krijg je een vrijblijvend
aanbod om de particuliere verzekeringen samen met jouw zakelijke verzekeringen in één pakket op te nemen. Naast dat je één aanspreekpunt
hebt voor al je verzekering levert het
ook een aantrekkelijke pakketkorting
op.

Robbie helpt je bij het op orde maken en houden van je administratie
door middel van een werkboek. Als je dat volgt dan kun je alles efficiënt
en overzichtelijk houden.
Voor meer informatie: www.robbiekompleet.nl.

 Kamer van Koophandel

 De Belastingdienst

 Beoordeling waarneemcontract

 Betaalrekening

Starters moeten zich inschrijven bij de KvK. Je meldt je aan via www.kvk.nl.
Hier vul je je gegevens in en na ondertekening met je DigiD kan je gelijk een
afspraak inplannen bij een vestiging bij jou in de buurt.

Wanneer zien ze jou als zelfstandige? In
2016 vindt er achteraf bij de belastingdienst
een beoordeling plaats voor zelfstandigen
Dit bepaalt of je in aanmerking komt voor
de fiscale voordelen. Je moet onder andere
kunnen laten zien dat je wordt ingehuurd
door meerdere opdrachtgevers en het niet
op een verkapte loondienstsituatie lijkt. Er
wordt straks gewerkt met een modelovereenkomst Overigens wordt die niet wettelijk verplicht, net zoals nu werken met een
VAR niet verplicht is. Deze regeling is nog
niet definitief. Naar verwachting rond 1
april 2016. Vraag indien nodig om hulp en
uitleg aan je adviseur!

Raadgevers helpt jou met het opstarten als zelfstandige, daarbij hoort ook
de beoordeling van jouw eerste waarneemcontract. Een week voordat je
begint met werken is het slim om het
waarneemcontract op te vragen bij
de praktijk. Mail het contract en
eventuele vragen door naar je adviseur. Er zal dan een contactmoment
worden afgesproken om het contract
aan je uit te leggen en de op- of aanmerkingen te bespreken.

Wij adviseren je een aparte zakelijke
betaalrekening te openen om jouw
inkomsten en uitgaven overzichtelijk
te houden. Bepaal eerst je kredietbehoefte alvorens je een rekening
opent. Stel je moet geld lenen, informeer dan bij meerdere banken naar
de rentetarieven. Hier kunnen veel
verschillen tussen zitten. Wij hebben
met meerdere banken goed contact
en willen jou uiteraard assisteren bij
het aanvragen van een rekening.

 BIG registratie
Na het behalen van je diploma
moet je je registreren in het BIG
register. Het aanmeldformulier
vind je op www.bigregister.nl.
Deze vul je online in en print je uit.
Samen met een gewaarmerkte
kopie van je diploma stuur je deze
per post naar het BIG register.

 Aanmelden pensioenfonds
Voor de meeste medische beroepsgroepen is er een verplicht pensioenfonds. Aanmelden gaat online. De aanmelding moet
plaats vinden binnen één maand na het starten als zelfstandige. Kom je er niet uit met aanmelden, dan helpt je adviseur je
uiteraard.

Vergoeding Raadgevers Kuijkhoven
Wij kennen geen lidmaatschap bijdrage bij de Raadgevers. Je betaalt alleen voor de diensten die je ook feitelijk afneemt. Het is
handig om de diensten af te nemen in de vorm van een abonnement. Jouw adviseur kan je daar meer over vertellen. Op de
achterkant van deze folder lees je meer over onze dienstverlening.

ga voor meer informatie naar raadgevers.nl
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