
een directe lijn met onze fiscalisten
Uw klanten stellen bij tijd en wijle fiscale vragen waarop u het antwoord 

schuldig moet blijven. Specifieke fiscale kennis kan dan goed van pas 

komen. Ons veelzijdige team van fiscaal specialisten ondersteunt u aan 

de hand van het Expertise Servicepakket. Dit helpt u om uw klant, ook op 

specialistisch vlak, optimaal te bedienen. 

fiscaal advies > www.stolwijkkelderman.nl

     

fiscale expertise
Services voor administratie- en accountantskantoren

verrassend veelzijdig.



Adviesuren
Deze uren kunt u inzetten 
voor specifiek advies op 
maat

Fiscaal & actueel
Op een laagdrempelige 
manier wordt voor u relevante 
jurisprudentie behandeld, 
samengevat in een praktisch 
naslagwerk. Kennis delen, 
van elkaar leren en inbreng 
van eigen casuïstiek staan 
centraal

Kennissessies
Tijdens deze kennissessies 
wordt u bijgepraat over 
actuele fiscale wetenswaar-
digheden

Infomail
U krijgt maandelijks een 
model-nieuwsbrief, welke u 
onder uw eigen label kunt 
doorzetten aan uw klanten

Modelovereenkomsten
Zelf een overeenkomst opstel-
len? Met onze modelovereen-
komsten is de basis al gelegd

Korting op adviesuren
Heeft u niet voldoende aan de 
4 inbegrepen uren? U krijgt 
korting op aanvullende inkoop

Contactgegevens

Doetinchem | Zevenaar

T. 0314 369 111

info@stolwijkkelderman.nl

www.stolwijkkelderman.nl

✓ u blijft uw klant volledig zelf bedienen✓ veelzijdig team van fiscalisten ✓ aantrekkelijk all-in tarief

WELK PAKKET PAST BIJ U? A B C

inbegrepen adviesuren 0 2 4

deelname fiscaal & actueel 4x per jaar 4x per jaar 4x per jaar

deelname kennissessies 2x per jaar 2x per jaar 2x per jaar

infomail met actualiteiten en branche-info nee ja ja

gebruikmaken van modelovereenkomsten nee nee ja

10% korting op aanvullende fiscale adviesuren nee nee ja

TARIEF PER PAKKET PER JAAR € 275,- € 550,- € 995,-

Wilt u meer weten over het Expertise Servicepakket of kennismaken? 
Bel dan 0314 369 111 en vraag naar Stefan Kuiperij of Koen Hijl.

Wilt u liever geen gebruik maken van ons Expertise Servicepakket voor fiscale adviezen, maar stelt u wel prijs 
op ondersteuning als u dat nodig heeft? Uiteraard staat ons team van fiscale specialisten op ieder moment 
voor u klaar. Bel ons gerust voor een vrijblijvende kennismaking.

‘Ons veelzijdige team van fiscaal 
specialisten is er voor ú’
Of u nu een vraag stelt over BTW, pensioen, echtscheiding, 

vennootschapsbelasting, financiële planning of fiscale kan-

sen en valkuilen bij bedrijfsoverdracht, ik verwijs u direct 

door naar een collega die exact de juiste kennis paraat heeft 

om, via u, uw klant van het juiste advies te voorzien. Mijn 

collega’s zorgen dat zij doorlopend op de hoogte zijn van alle 

actuele wetenswaardigheden, zodat zij een waardevolle bij-

drage kunnen leveren aan het duurzame succes van klanten. 

-- Stefan Kuiperij | fiscalist


