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Diensten en Tarieven 2021 

 
ZZP’er 
 
 
 
 
Het is prettig om vooraf te weten wat je moet betalen voor iets en wat je daarvoor krijgt. Zeker als 
je net begint met zelfstandig ondernemen. Daarom hanteren wij voor ZZP’ers een vast tarief voor 
onze dienstverlening. Om het nog aantrekkelijker te maken en dat je als startend ondernemer 
direct goed aan de slag gaat hebben we een kortingsregeling voor starters. Wil je meer hulp? Dat 
is natuurlijk altijd mogelijk. Deze tarievenkaart betreft het boekjaar 2020 en 2021 met adviezen 
over boekjaar 2020 en 2021. Omdat we graag met scherpe tarieven werken en je direct vanaf het 
eerste contact met ons goed willen ondersteunen werken we met duidelijke verwachtingen zodat 
je weet wat wij voor je doen en wat er van je verwacht wordt. 
 
Wat wij van je verwachten?  Wat wij voor je doen 
Onze tarieven proberen wij zo scherp mogelijk 
te houden voor je. Dit kan alleen maar omdat 
we zo efficiënt mogelijk proberen te werken. 
Hier hebben wij jouw hulp bij nodig. Daarom 
verwachten wij het volgende: 

 Vaste dienstenpakket: 
- Wij maken een jaarrekening op. 
- Wij regelen jouw 

belastingaangifte 
- Wij bespreken de jaarrekening 

met je 
- Wij kijken naar je verzekeringen 
- Je krijgt de Affianza App. 

 
Extra’s: 

- Wij maken een 
(openings)begroting voor je. 

- Wij regelen je voorlopige 
aangifte 

- Starterschecklist 

- Advies over de beste zakelijke 
rekening voor je. 

• Relevante documenten voor de 
jaarrekening en de belastingaangifte 
upload je via Mijn Affianza of via de 
invitatielink van Wetransfer. 

• Je hebt een zakelijke bankrekening en 
wij maken een bankkoppeling. Of je 
levert een MT940-bestand aan ons aan 
per maand. 

• Je houdt een chronologische km-
registratie bij van al je zakelijke km’s 
onafhankelijk van vervoersmiddel. 

• Je investeert maximaal een dagdeel om 
alles door te nemen: de jaarrekening, 
verzekeringen, toekomstplannen enz. 
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Wat kost het? 
 
 
 
 

Diensten: Tarief: 

Vast dienstpakket met starterskorting 1e jaar (51%) € 720,- per jaar 

Vast dienstpakket met starterskorting 2e jaar (25%) € 1.102,- per jaar 

Vaste dienstpakket zonder starterskorting € 1.469,40 per jaar 

Aangifte inkomstenbelasting partner € 125,- per jaar 

  

Extra uren fiscaal adviseur € 135,- per uur 

Extra uren fiscaal assistent € 83,50 per uur 

Extra uren administratie € 67,50 per uur 

  

Adviesgesprek verzekeringen € 135,- per gesprek 

Telefonisch of Whatsapp Ondersteuning Gratis* 

Al onze tarieven zijn exclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenindex van het CBS. 
* Telefonisch of via Whatsapp vragen en ondersteuning is kosteloos. Mochten er uit je vraag werkzaamheden volgen dan 
zullen deze volgens bovenstaande tarieven in rekening worden gebracht. 

 
Kun je geen bankkoppeling maken of kun je geen bankbestand (bijvoorbeeld MT940) aanleveren? 
Dan moeten wij extra tijd in rekening brengen. Een bankkoppeling kun je maken met een zakelijke 
rekening van de Rabobank, ABN AMRO, ING, Knab en BUNQ. Vraag ons om advies. Hetzelfde 
geldt als je kilometeradministratie extra werk oplevert. 
 
Meer hulp? 
Waarschijnlijk het je gedurende de ontwikkeling van jouw onderneming ook advies en hulp nodig. 
Denk maar eens aan de aankoop van een woning, een uitgebreide financiële toekomstplanning, 
pensioenadvies, omzetten van je onderneming naar een BV. Ook hier kan Affianza je mee helpen. 
In al deze gevallen maken wij vooraf een heldere opgave met je wat we voor je doen en wat het 
kost. Dit kan een uurtarief zijn maar vaak ook een vaste prijs. 
 


