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KUBUS administratie- belastingadvies- en accountantskantoren
Coöperatie (zonder winstoogmerk) van samenwerkende administratiekantoren, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs, specialisten
en accountants als vakbewame en onafhankelijke adviseurs voor de ondernemer. KUBUS Franchise is transparant in alle lagen van
onze organisatie. We geven duidelijkheid over onze kosten en werkwijze aan onze klanten.
KUBUS is de grootste, landelijke formule in de accountancy branche. De Coöperatie kent een geringe overhead en vraagt voor het
lidmaatschap een alleszins redelijke (kostprijs)vergoeding. Binnen de coöperatie werken kantoren op zelfstandige basis samen.
KUBUS staat voor: collegialiteit, betaalbaar, 100% transparant, vervangbaarheid en uw kantoor dichtbij bij de klant met de kracht
van een grote organisatie.

Waarom een KUBUS kantoor starten?
KUBUS biedt u tal van voordelen:
DIGITALE PRODUCTIE STRAAT: software t.b.v.
administratie, jaarrekening en fiscale aangiften
Fiscaal juridische advisering
Accountantsverklaringen
Ondersteuning: Adviseur/Coach
KUBUS Kwaliteitscertificaat
Gemeenschappelijke kennisbank met inbegrip van een forum
Groot en groeiend netwerk van adviseurs en collega’s
Trainingen o.b.v. principe permanente educatie (PE)
Stage voor leden bij een KUBUS ROC (Regionaal Opleiding Centrum)
Marketingondersteuning voor een bewezen geslaagde start
Vervanging tijdens vakantie en verlof
Alle gewenste specialisaties zijn beschikbaar: Juridisch, Subsidies, 			
Bedrijfsovername, Schuldhulp, Assurantiën, Omgevings- & Vergunningenloket
& Bestuurszaken etc.
Het KUBUS netwerk van specialisten acteert op een hoog niveau (HBO, Academisch). 		
Na een geslaagde screening kunt u starten. Ieder bij KUBUS aangesloten lid kan mede–eigenaar
van onze Coöperatie worden.

Welk kantoor kunt u bij KUBUS starten:
Uw eigen KUBUS administratiekantoor
Uw eigen KUBUS accountantskantoor
Uw eigen KUBUS belasting / fiscaal advieskantoor
Uw eigen KUBUS advieskantoor (voor specialisten)

Activiteit: Coöperatie (zonder winstoogmerk) van samenwerkende administratiekantoren,
belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs en accountants als vakbekwame en onafhankelijke
adviseurs voor de ondernemer.
Werkt met ondernemers sinds: 2003
Lid NFV: Ja
Entreegeld: € 1.000 lidmaatschapgeld (wordt terugbetaald bij beëindiging van het lidmaatschap)
Jaarlijkse fee’s: Vast € 952 + variabel 5¾ % aflopend naar 2¾ % van de kantooromzet per jaar.
Totale investering: Vanaf € 4.200 ten behoeve van goodwill, diverse trainingen, klantenwerving en aanschaf
computer en inventaris.
Benodigd eigen vermogen: € 2.500 inclusief investeringen in je eigen inventaris.
Gemiddelde omzet per vestiging: Verschilt per vestiging
Type samenwerking: Coöperatie
Locatie omschrijving: Kantoorpand aan B locatie met parkeren of een opstart met kantoor aan huis.
Netto verkoopoppervlakte: Vanaf 20 m²
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Buitenland
Bonaire en Curaçao 1 vestiging.
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