Wil je weten
wat Robbie
voor jou kan
doen?
Bel met
030 252 54 45

Als ZZP’er moet je direct een aantal
zaken regelen. Robbie helpt je met het
regelwerk en geeft je houvast en
advies. Hij stelt bijvoorbeeld een
begroting voor je op, zodat je direct
inzicht krijgt in je financiële positie. Hij
adviseert je over je autonome positie
en hij denkt en rekent met je mee als je
waarnemen en loondienst zou willen
combineren. Hij doet dit natuurlijk niet
voor niets. Robbie kost zo’n € 1.100
per jaar. Dat is nog exclusief een
kortingsregeling voor starters.
Ook als je een huis wilt kopen, onderbouwt Robbie je inkomen en begeleidt
hij je naar de juiste financier.
Als praktijkhouder ben je een echte
ondernemer. Je vormt jouw bedrijf op
jouw manier. Robbie Kompleet is daarbij je steun in de rug, een richtingaanwijzer.

Bezoekadres
Wilhelminalaan 1
3732 GJ De Bilt
030 252 54 45
info@robbiekompleet.nl
www.robbiekompleet.nl

Als je wilt toetreden tot een maatschap
of vennootschap moet je weten hoe
en waar je dat financiert. Met welke
risico’s en kansen krijg je te maken als
ondernemer? Hoe werk je samen met
je maten of vennoten? Maar vooral:
hoe ga je met al die zaken om? Robbie
Kompleet weet hierover al meer dan
dertig jaar raad.
Hij heeft gedegen kennis van alle maatschapsvormen en hij houdt nieuwe
kansen en ontwikkelingen scherp in de
gaten.
In loondienst moet je veel zaken zelf
regelen. Je kan er niet blind vanuit
gaan dat je werkgever alles verzorgt.
Ook de overheid regelt steeds minder.
Dus schuif bij Robbie aan en hoor wat
hij voor je kan doen rondom arbeidsongeschiktheid, pensioen en belastingaangifte.

Robbie heeft gedegen kennis van alle
vormen van praktijkvoering en samenwerking. Hij kent de medische markt
als zijn eigen broekzak. Ook adviseert
hij met plezier over personeelszaken en
contracten.

Wil je loondienst combineren met
waarnemen, wil je in loondienst blijven
of zelfstandig worden. Robbie legt rustig uit wat de mogelijkheden zijn en
denkt met je mee.

Heb je je diensten ondergebracht in
een BV dan helpt Robbie je met het
optimaal benutten van deze organisatievorm.

Robbie kijkt met je terug op genomen
besluiten en kijkt vooruit naar wat er
komt. Hij denkt financieel en fiscaal
met je mee. Het complete plaatje. Zijn
al je financiële zaken goed geregeld?

Groot voordeel is dat je je geld in eigen
beheer hebt. Dat moet je dan ook goed
regelen. Robbie weet daar alles van.

Neem contact met ons op voor een
vrijblijvend gesprek. Kijk voor meer
informatie op www.robbiekompleet.nl.

REGEL HET MET ROBBIE

Robbie biedt uitkomst!
Je leven is hectisch. Je hebt een onderneming, een drukke praktijk,
je werkt als zzp’er of in een maatschap. Je kunt wel wat hulp gebruiken.

Robbie regelt je financiële administratie, belastingen, verzekeringen,
hypotheken en pensioen en geeft je financieel advies.
Alle financiële diensten in één concept verenigd. Op maat!
Wat doen wij

Waarom Robbie?

De werkwijze is helder en doeltreffend: je vaste adviseur ont-

Robbie kaart al je financiële zaken in één keer af. In één keer,

vangt je in ons pand in De Bilt. Wanneer dat wenselijk is rege-

en op maat. Diensten waarvoor je normaal bij een aantal

len we dat er verschillende experts aanschuiven.

adressen langs moet, waarbij je meerdere malen overhead-

Er zijn natuurlijk meer contactmomenten – we hebben infor-

kosten betaalt. En waarbij je zelf in de gaten moet houden of

matie van elkaar nodig, maar in principe kom je één keer per

alles wel op elkaar aansluit.

jaar naar ons toe. Dan bekijken we het afgelopen jaar en maken
plannen voor het komende jaar. Omdat we het inderdaad mak-

Robbie is praktisch en bespaart je tijd. En dus ook geld. Maar

kelijker kunnen maken, en beter en fijner.

het levert vooral een samenhangend en goed advies op.

Voor wie doen wij dat?

Wat kost Robbie?

Robbie levert zijn diensten aan medisch specialisten, huisart-

Robbies tarieven zijn scherp en zo helder mogelijk, maar han-

sen, fysiotherapeuten, dierenartsen, verloskundigen, tandart-

gen af van wat je doet in welke vorm. Omdat een praktijkhou-

sen en andere vrije beroepers.

der of maatschapslid nou eenmaal meer advies nodig heeft dan
een startende waarnemer.

Combinatieadvies: wel zo makkelijk

Robbie Kompleet helpt je op elk moment in je loopbaan, of je

“Als adviseur wil je graag toegevoegde waarde bieden. Dat kan bij uitstek via Robbie. Je

nu waarneemt of in een maatschap zit, of je nu start of met

De tarieven zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring: hoe-

bekijkt in een keer het hele plaatje. Belastingzaken, loonadministratie, verzekeringen,

pensioen gaat.

veel tijd besteden we gemiddeld aan een klant? Het kan na-

leningen en vermogen, hypotheek en carrièreplanning. En wat verder nog ter tafel komt.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Kijk

tuurlijk zijn dat je meer advies en tijd van ons nodig hebt. In dat

voor meer informatie op www.robbiekompleet.nl.

geval bespreken we bijtijds de extra kosten.

Niet als losstaande items, maar als geheel. Het kost ook nog eens minder tijd. Tijd die we
allemaal goed kunnen gebruiken. Tijd voor leuke dingen!”
Alexander Ahlers - adviseur Raadgevers en Robbie Kompleet

voor meer informatie ga naar robbiekompleet.nl
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