Waarneem Coach

Hulp op afroep

Als waarnemer heb je vragen. Je wilt graag antwoorden en deskundig advies. Liefst van
iemand die je kent en die weet waar jij mee bezig bent. Met de Waarneem Coach kun je
al je vragen stellen. Ook de vragen die jij hebt die verder gaan dan administratie en

verzekeringen.
De Waarneem Coach biedt je twee adviesuren per jaar, tegen gereduceerd tarief. Jij
bepaalt hoe je deze adviesuren wilt besteden.

Jij beslist

Waar heb ik dit voor nodig?

Het principe van de Waarneem Coach is eenvou-

De Waarneem Coach biedt onder andere hulp bij:

dig. In feite is het een serviceabonnement waarbij
je jaarlijks twee adviesuren afneemt.
 Jij kiest welke diensten je wilt afnemen.



Jouw waarneemcontract
(DBA modelovereenkomst).



Juridische zaken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld
jouw contract beoordelen. Maar je kunt ook
advies vragen bij een samenlevingscontract.



Het bepalen van je te verwachten netto

 Je hebt direct toegang tot onze adviseurs
 Je krijgt korting op het standaardtarief voor
onze diensten die buiten het abonnement

inkomen en eventueel je tariefstelling.

vallen (stel dat je meer dan 2 uur nodig hebt).
 Je maakt direct gebruik van onze kennis.



Keuze tussen loondienst en zelfstandigheid .

 Geen drempels voor het vragen van advies.



Een indicatie van wat je kunt lenen voor een
huis en de bijbehorende maandlasten.

De voorwaarden

Wat zijn de kosten?
De Waarneem Coach kost € 235,95 inclusief btw per jaar.
De kosten voor de Waarneem Coach worden maandelijks
automatisch van je rekening geïncasseerd.
Op het opdrachtformulier geef je ons hier toestemming voor.
Betalingstermijn

(inclusief btw)

Per maand

€ 19,66

De tarieven gelden voor het jaar 2022 en worden jaarlijks geïndexeerd volgens
de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Over ons
Persoonlijk contact vinden wij
van groot belang in onze dienstverlening. Daarom koppelen wij
jou aan een vaste adviseur. Die
blijft je volgen gedurende je
carrière. Wanneer je vragen hebt
is dat ook wel zo handig en
prettig.
Bezoekadres
Wilhelminalaan 1
3732 GJ De Bilt
030 25 25 400
info@raadgevers.nl

 De Waarneem Coach gaat in op
de datum van ondertekening
van het opdrachtformulier. Het
serviceabonnement loopt voor
onbepaalde tijd.

Onze adviseurs hebben kennis van
hun vak, maar ook van dat van jou.
Dat praat wel zo makkelijk.

 Wil je de Waarneem Coach opzeggen, dan kan dat natuurlijk.
De Waarneem Coach is maandelijks opzegbaar. Stuur ons in
dat geval een kort bericht per
post of e-mail. Eventueel vooruit betaald abonnementsgeld
betalen wij naar evenredigheid
terug.

 Op de Waarneem Coach zijn
naast deze voorwaarden onze
algemene voorwaarden van
toepassing. Je kunt deze
downloaden van onze website
of kosteloos bij ons opvragen.

Jouw persoonlijke

Wil je meer weten, bel gerust met
030 252 54 00 of kijk op
www.raadgevers.nl.

www.raadgevers.nl

ga voor meer informatie naar raadgevers.nl

coach!

