
Een kennismaking of prijsvoorstel?
Wil je vrijblijvend meer weten over onze dienstverlening of wil je een 
keer kennismaken? 
Neem een kijkje op onze website http://www.kuisfinance.nl en vul de 
contactgegevens in.

Contactgegevens
Adres: Aurelia 4, 3863HC Nijkerk
Telefoon: +31 6 12 81 22 79
E-mail: info@kuisfinance.nl

Kuis Finance:
Een boekhoudingskantoor in Nijkerk. Wij begeleiden ondernemers naar een financieel ge-
zond bedrijf. Met slimme oplossingen automatiseren we niet alleen jouw financiële ad-
ministratie, maar als boekhouder denken we ook mee. We bieden ondersteuning met je 
administratie en we geven je advies waar nodig. Geniet van alle voordelen van ons admi-
nistratiekantoor.

Kuis Finance is een online boekhouder, die het net even anders aanpakt dan andere 
boekhouders. We verzorgen compleet digitaal je boekhouding. Omdat we het be-
langrijk vinden dat je weet waar je aan toe bent, is dit altijd voor een vast bedrag per 
maand. Zelf heb je uiteraard 24/7 toegang tot je persoonlijke dashboard, waardoor 
je altijd weet hoe je ervoor staat.

Voor we  starten gaan we eerst kijken hoe jouw boekhouding er voor staat, welke 
pakketten je gebruikt en wat je van ons als boekhouder verwacht. We bekijken 
met elkaar welk boekhoudsoftware het beste bij jouw bedrijf past. We richten 
jouw boekhouding netjes in. We koppelen zoveel mogelijk aan elkaar en we 
maken afspraken over jouw boekhouding.



ZZP/Freelancer

Kuis Finance is er ook voor de snel groeiende starters en 
neemt met veel plezier het inrichten en het beheer van 
jouw boekhouding over, in ruil voor voor een vast maand-
bedrag. Zo heb je alle tijd en energie om je te richten op 
het ondernemen.

• wij verwerken je administratie van A tot Z
• controle en feedback administratie
• tijdig en correcte btw aangifte
• aangifte inkomstenbelasting opstellen
• jaarbespreking met boekhouder
• tot 180 transacties per jaar

Eenmanszaak 

Wat voor ondernemer u ook bent of wilt worden, u krijgt 
altijd te maken met de boekhouding. Geen zin om daar 
uw schaarse tijd aan te besteden of vindt u de boekhou-
ding maar lastig? Geen nood! Wij zijn ook boekhouder 
voor de kleine ondernemer.

• wij verwerken je administratie van A tot Z
• tijdig en correcte Btw-aangiften
• inkomstenbelasting opstellen
• balans en winst/verlies opstellen
• jaarbespreking met boekhouder
• tot 240 transacties per jaar (klein)
• tot 360 transacties per jaar (groot)

Midden- en kleinbedrijf (MKB)

Als ondernemer krijg je het steeds drukker. Er is veel 
vraag naar flexibele dienstverlening en dat willen wij 
graag bieden. Wij hebben onze dienstverlening aange-
past, speciaal voor jouw soort bedrijf. Zo zijn we flexibel 
bereikbaar, denken pro-actief met je mee over fiscale 
voordelen en zorgen dat je altijd en overal inzicht hebt in 
je situatie.

• wij verwerken je administratie van A tot Z
• tijdig en correcte Btw-aangiften
• IB en VPB aangifte
• opstellen jaarrekening
• jaarbespreking met boekhouder
• salarisadministratie (optioneel)
• onbeperkt aantal transacties per jaar

Boekhouder

U kunt bij ons terecht voor uw boekhouding 
van A tot Z. Wij verwerken de financiële- en 
salaris administratie en doen de belastingaan-
gifte.

Wij bieden onze klant een compleet pakket 
aan diensten, van het verwerken van financië-
le administraties tot en met het oplossen van 
financieringsvraagstukken en het opstellen van 
een fiscale aangifte. Omdat we het belangrijk 
vinden dat je weet waar je aan toe bent, bieden 
we een vast bedrag per maand, waarin tussen-
door contact altijd mogelijk is.

Belastingaangifte

U kunt bij ons terecht voor uw boekhouding 
van A tot Z. Wij verwerken de financiële- en 
salaris administratie en doen de belastingaan-
gifte

Wij adviseren u graag over de consequenties 
van alle wetten, regels en fiscale maatregelen, 
zowel zakelijk als privé. Goed en op tijd belas-
tingaangifte doen en betaal niet meer belasting 
dan noodzakelijk is. 

Persoonlijk advies

Fijn dat je geen omkijken naar je boekhouding 
hebt, maar soms heb je ook gewoon behoefte 
aan een persoonlijke advies. Wij komen graag 
bij je langs om alles door te spreken.

We willen u en de onderneming echt kennen en 
begrijpen. Alleen zo kunnen we een persoonlij-
ke advies op maat leveren. U kunt dus altijd bij 
ons terecht met complexe en specialistische 
vragen. Wij zorgen ervoor dat al uw vragen 
beantwoord worden.


