
            

� Het verzorgen van uw volledige boekhouding.

� Het inrichten en uitvoeren van uw complete 
   administratie.

� Crediteuren, debiteuren, bankzaken etc.

� Aangiften omzetbelasting per maand of kwartaal.

� Aangiften inkomstenbelasting.

� Projecten en/of voorraadadministratie.

� Km en/of uren registratie.

ADMINISTRATIE DIGITAAL AANLEVEREN?

Digitaal aanleveren bij Je Cijfers? Wij spelen in op de 
veranderingen en de behoefte van het MKB en ZZP-er. 
Door digitale aanlevering wordt uw administratie pro-
fessioneel en goed geregeld.

DUIDELIJK VERHAAL. EN HoE NU VERDER?

Bel of mail voor een gratis eerste gesprek naar 
0228-751988 of mail naar info@jecijfers.nl 

TARIEVEN.

U bent niet de enige ondernemer die langzamerhand 
genoeg heeft van de hoge boekhoudtarieven. 
Maar hoe herkent u nu een goede boekhouder 
die ook nog betaalbaar is. Voor een duidelijk 
antwoord op die vraag krijgt u het eerste uurtje 
gratis. Die heeft u vast verdiend.

“Spreken we dezelfde taal” of “begrijpen we 
elkaar”. Allemaal vragen die in een persoonlijk 
gesprek helder worden. Je Cijfers werkt met een 
uurtarief van e 45,-- per uur excl. BTW. Eén ding 
weet u zeker: u weet vooraf hoe het allemaal nog beter 
kan en tegelijk een stuk minder. Helder toch?

WAT KAN JE CIJfERS VooR U bETEKENEN.

� Het uit handen nemen van uw administratie zodat u  
   meer tijd heeft voor het ‘ondernemen’.

� Je Cijfers is een administratie en boekhoudburo      
    voor het MKB en (startende) ZZP-er.

� Ruim 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven.

Info Je Cijfers
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Je Cijfers is een dynamisch administratiekantoor 
die zich heeft toegelegd op het ondersteunen 
van het MKB en (startende) ZZP-er. Wij verzorgen 

o.a. de administratie en boekhouding voor uiteenlopende 
branches. Hieronder leest u hoe het allemaal nóg beter kan 
en tegelijk een stuk minder. Niet voor niets kiezen onze 
klanten voor Je Cijfers.   

Doet u uw zaken. Doen wij Je Cijfers.

KijK. Hier word iK

nou vrolijK van.
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