BESPAAR OOK
SERIEUS OP UW
ACCOUNTANTSKOSTEN

DE DIENSTEN VAN HET KUBUS‑PAKKET
Belasting betalen en de administratie goed bijhouden hoort er voor elke ondernemer gewoon bij.
Gelukkig wordt ondernemen een stuk leuker met het Kubus-pakket. Hiermee weet u altijd van tevoren
waar u aan toe bent en komt u nooit voor onvoorziene kosten te staan.
Uw Kubus-adviseur is altijd dichtbij en fungeert als
het vaste aanspreekpunt waar u met al uw vragen
terecht kunt. Zo kunt u snel schakelen en

Kies zelf de onderdelen van het Kubus-

beslissen.

pakket die u wilt gebruiken:

Wilt u belastingadvies, uw onderneming verkopen
of bijv. van uw eenmanszaak een bv maken?

Administratie laten invoeren
	Administratie zelf invoeren in
KubusOnline Boekhouden

Uw persoonlijke Kubus-adviseur wijst u
graag de weg. Snel en deskundig!

	Btw-aangifte
	Loonadministratie
	Jaarrekening
	Inkomstenbelasting
	Vennootschapsbelasting
	Bespreken jaarrekening en aangiften

KUBUS IS NÉT EVEN ANDERS

Uw Kubus-adviseur helpt u graag met
advies op het gebied van:
	Bedrijfsovername

Kubus is er voor élke ondernemer. Of u nu een

	Rechtsvormkeuze

bedrijf gaat beginnen of juist denkt aan overstappen

	Fiscaal juridische vraagstukken

van kantoor: uw persoonlijke Kubus-adviseur helpt

	Personeel juridische vraagstukken

u met uw financiën en voorziet u graag van
gedegen adviezen.

(o.a. ontslagrecht)
	Assurantiën
	Financieringsaanvragen

Kubus staat altijd vierkant achter uw zaak

	Automatisering
	Subsidies

Naast de accountantsverklaring kent Kubus ook de

	Schuldhulpverlening

aanzienlijk goedkopere ‘boekhoudersverklaring’

	Branchespecialisme, zoals agrarisch,

waardoor er alleen een beroep op een accountant
wordt gedaan als dat echt noodzakelijk is.

horeca, gezondheid, transport e.a.
	Coaching & counseling

(kijk voor meer informatie hierover op
www.kubus.nl/boekhoudersverklaring) Kubus

Daarnaast kunt u voor tal van andere

maakt uw cijfers inzichtelijk en bespreekt ze

vragen vrijblijvend bij ons terecht,

maandelijks of per kwartaal met u, met een

vraag het na!

verschillenrapportage van realisatie/begroting.
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DE VOORDELEN VAN HET KUBUS‑NETWERK
✚	Lage tarieven door geringe overhead
	Door een geringe overhead biedt het Kubusnetwerk een goede prijs/kennisverhouding

✚	Meteen weten hoe u ervoor staat
met KubusOnline Boekhouden
	Omdat u altijd direct wilt weten hoe uw bedrijf

van diensten. We combineren redelijke

ervoor staat, hebben wij Kubus Online

tarieven met een hoog niveau van

boekhouden ontwikkeld. Ideaal: zonder hoge

dienstverlening en advisering.

aanschafkosten of investeringen heeft u altijd en
overal de meest recente versie online

✚ Groot intern netwerk

beschikbaar, voorzien van automatische back-ups.

	De Kubus-coöperatie van samenwerkende
belasting- en bedrijfsadviseurs zorgt

 aste pakketprijs, inclusief
✚V
korte telefoontjes!

voor vervanging in geval van ziekte of

	Het dienstenpakket van Kubus wordt geleverd

administratie-kantoren, accountants en

arbeidsongeschiktheid, zodat jaarrekeningen

tegen een vaste pakketprijs, inclusief korte

en belastingaangiften tijdig gereed zijn.

telefoontjes.

OVERTUIGD? STAP OVER!
Veranderen van accountant is bij Kubus een fluitje van een cent. Uw Kubus-adviseur helpt u
graag om de overdracht van werkzaamheden probleemloos te laten verlopen, zodat u aan al
alle wettelijke verplichtingen blijft voldoen. Bekijk alvast op www.kubus.nl/online-offerte
hoeveel u kunt besparen.

Dankzij K ubus
betaal ik zo weinig
moge lijk be last ing

Kubus is een landelijk opererende coöperatie
van zo’n 100 samenwerkende accountants-,
administratiekantoren en bedrijfs- en

BREED EN COMPLEET
ADVIES, DANKZIJ
HET UITGEBREIDE
KUBUS-NETWERK

belastingadviseurs. Een grote financiële
dienstverlener, met een klein prijskaartje.
Onze kantoren ondergaan periodiek een
kwaliteitstoets. Kubus heeft een intern
kwaliteitssysteem waarmee de kwaliteit
van de dienstverlening wordt gewaarborgd.
Uw Kubus-adviseur moet tevens jaarlijks
voldoende permanente educatie-uren behalen,

Zo’n 100 vest igingdenen
en duizenden tev re
klanten!

zodat alle kennis up-to-date blijft.

Lees meer over Kubus op kubus.nl
of neem contact met ons op.
	Kubus Adviesdesk
0900 - 64 44 444 (lokaal tarief )

Belastingen

Administratie
Loonadministratie
Onlineboekhouden

Accountancy
Bedrijfsadvies

	Offerte aanvragen
0800 - 69 69 696 (gratis)
	Hoofdkantoor
	www.kubus.nl
tel: 0487-51 75 35

