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Blox & Verbeek adviseurs v.o.f.
verzorgt uw belastingaangifte en/of
aanvraag voor één of meerdere
toeslagen vakkundig en transparant.
Eén aangifte ............................................................................................................................................ € 80,00
Twee aangiften binnen één gezin ........................................................ € 110,00
Aanvragen, wijzigen of beëindigen van
voorlopige teruggaaf, huurtoeslag,
kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of
kindgebonden budget .................................................................................................... € 40,00
Aanvullende werkzaamheden richting
Belastingdienst ................................................................................................................................... uurtarief

Hypotheken

Dit jaar moeten ruim 9 miljoen mensen vóór
1 mei 2019 aangifte inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen 2018 doen.
Door de voortdurend wijzigende regelgeving
wordt een juiste invulling van belastingaangiftes
en aanvragen voor toeslagen steeds complexer
en arbeidsintensiever.
Een juiste invulling van de belastingaangifte
is ook belangrijk, omdat alle toeslagen
(zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag
en kindgebondenbudget) gebaseerd zijn/worden
op het verzamelinkomen.
Ook is de belastingaangifte van belang voor
een eventuele (toekomstige) studiefinanciering
van kinderen en steeds vaker nodig voor een
hypotheekaanvraag. Het verzorgen van een
correcte belastingaangifte is daarom zeer
essentieel.
Blox & Verbeek adviseurs v.o.f. is een
geregistreerde belastingconsulent.
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HYPOTHEEK
Soms kan een onverwachte gebeurtenis zoals een
ongeluk, diefstal, brand of storm schade veroorzaken.
Dit heeft vaak ook financiële gevolgen.
Daarom is het verstandig om u hiervoor te verzekeren.
Blox & Verbeek adviseurs v.o.f. kan u verschillende
schadeverzekeringen aanbieden voor bijvoorbeeld
uw opstal, inboedel, kostbaarheden en ook voor uw
auto, scooter en/of fiets. Maar ook voor uw aansprakelijkheid, rechtsbijstand, arbeidsongeschiktheidsverzekering, leven en reizen. Veel (schade)verzekeringen
kunnen in één pakket worden ondergebracht (ook
voor ondernemers), waardoor dit overzichtelijker is.
Overlap wordt dan voorkomen en vaak is dit gunstig
voor de premie. Indien u uw huidige verzekeringspakket eens wilt laten doorlichten kunt u ook bij ons
terecht; mogelijk kan de (totale) premie verrassend
lager worden.

Bij al deze situaties moeten uw financiën natuurlijk
goed geregeld zijn. Blox & Verbeek adviseurs v.o.f.
biedt u een onafhankelijk, deskundig en persoonlijk
hypotheekadvies. Wij hebben een ruim aanbod aan
hypotheken en kunnen u nagenoeg van alle geldverstrekkers in Nederland een aanbod doen.
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden rondom
afsluiten en/of aanpassen van uw hypotheek.
Bij een renteherziening kunnen wij u mogelijk een
(veel) beter aanbod doen en/of kunt u dit gebruiken
in vergelijking met het aanbod van uw huidige geldverstrekker. Zo vindt u de hypotheek die het beste bij
u en uw manier van wonen en leven past!
Op dit moment (1 februari 2019) zijn er al vaste rentes
mogelijk vanaf 1,70% voor 10 jaar vast (met NHG).

VERZEKEREN
Als u (startend) ondernemer bent, dan kan Blox &
Verbeek adviseurs v.o.f. u wellicht van dienst zijn
door het voeren van uw bedrijfsadministratie. Wij
kunnen u adviseren bij het opstarten van uw onderneming en over bedrijfsfinancieringen, maar het
kan ook betekenen dat wij de gehele boekhouding
voor onze rekening nemen tot en met alle benodigde
aangiftes voor de belastingdienst. Ook voor het
wijzigen van ondernemingsvorm of advies voor
bedrijfsovername kunt u bij ons terecht.
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