
LEER ZELF SIMPEL BOEKHOUDEN
DAN DOEN WIJ DE REST...

Ontsla je boekhouder en doe je 
administratie zelf in Excel.

Kun je tabellen vullen? Dan kun 
je boekhouden! Wij helpen je 
met een training, periodieke 
controle, de jaarrekening en de 
aangifte inkomstenbelasting.

- STEPHAN ZWANIKKEN

ALL INCLUSIVE VANAF

€ 58
PER MAAND

08

UPGRADE KORTING?
JE ORIGINELE AANSCHAF RETOUR

BESPAAR HONDERDEN EURO’S OP JE ACCOUNTANTSKOSTEN

PERIODIEKE CONTROLE JAARREKENING BELASTINGAANGIFTE
Zelf eenvoudig boekhouden in Excel met 
gratis upgrade naar de Ultimate Edition. 
Gratis toegang tot de live training. 4x per 
jaar controle van je boekhouding door een 
ervaren professional. Gratis en onbeperkt 
advies via de helpdesk.

We verzorgen de jaarafsluiting, maken 
een overzichtelijke scale jaarrekening en 
stellen de beginbalans voor je op in de 
nieuwste versie. Jaarlijks krijg je een 
online adviesgesprek met je persoonlijke  
adviseur.

De aangifte inkomstenbelasting voor 
ondernemers wordt voor je opgesteld en 
indien nodig de BTW-suppletieaangifte. 
Je stuurt die snel en eenvoudig met het 
programma van de belastingdienst. Je 
blijft dus altijd in control over jouw aan-
giftes.

www.zzpadmin.nl
www.boekhoudeninexcel.nl

ZZP Admin
info@zzpadmin.nl
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ZZP Admin 

Je denkt dat boekhouden heel moeilijk is en dat het veel tijd 

kost. Daarom huur je een dure boekhouder in. In werkelijkheid 

is boekhouden bijna net zo simpel als het vullen van een 

eenvoudige tabel. Als je gewoon enkele simpele instructies 

kunt volgen, dan doe je vanaf nu je eigen boekhouding in Excel 

in slechts 2 uur per maand. Dan verzorgen wij de rest en 

bespaar je honderden euro’s op je accountantskosten en 

boekhoudsoftware. 

Boekhouden in Excel 

Leer hoe je jouw hard verdiende geld als ondernemer in je 

eigen zak houdt en niet weggooit aan simpel werk dat je met 

gemak zelf kunt doen. Gebruik de ‘rustige’ uurtjes om zelf je 

administratie simpel in Excel te doen. 

Boekhouden in Excel is speciaal gemaakt voor de kleine 

zelfstandige ondernemer, die zelf zijn facturen, bonnetjes en 

dagafschriften op eenvoudige manier wil verwerken en direct 

inzicht wil hebben in zijn financiën aan de hand van duidelijke 

dashboards en overzichten. De winst- en verliesrekening en de 

aangifte omzetbelasting zijn direct klaar, maar ook de balans!  

Werkwijze & Voorwaarden 

De werkwijze van ZZP Admin is eenvoudig: 

- Je sluit een abonnement af en wij leren je hoe je moet 

Boekhouden in Excel (gratis training); 

- Je verzamelt alle bonnen, facturen, dagafschriften e.d. en 

verwerkt deze op eenvoudige wijze in Boekhouden in Excel; 

- Je stuurt 1x per kwartaal je administratie in via de helpdesk; 

- Wij controleren je administratie en maken waar nodig 

correcties (je krijgt een duidelijk rapport met de correcties); 

- Aan het eind van het jaar vragen wij om extra informatie, 

zodat wij de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting 

kunnen opstellen. 

Voorwaarden: 

- Je hebt een eenmanszaak; 

- Je doet 1x per kwartaal aangifte omzetbelasting; 

- Je doet zelf je boekhouding met Boekhouden in Excel; 

- Je woont de live training bij (gratis); 

- Je gebruikt het standaard rekeningschema; 

- Max. 4 zakelijke bank- of spaarrekeningen; 

- Je levert op tijd je boekhouding in (binnen 6 weken na afloop 

van het kwartaal). Wij helpen je herinneren; 

- Je verstuurt zelf je aangiftes. Je krijgt van ons de suppletie 

berekening en de ingevulde aangifte inkomstenbelasting; 

- Je hebt geen personeel (geen salarisadministratie) en; 

- We doen alles elektronisch en op afstand. 

Kosten 

ZZP Admin werkt met het All Inclusive pakket van Boekhouden 

in Excel en kost €77 per maand. Betaal je per jaar? Dan krijg je 

van ons maar liefst een korting van 25%. Je betaalt dan €697 

per jaar, oftewel slechts €58 per maand. 

Wat is inbegrepen? 

Het volgende krijg je allemaal: 

- Boekhouden in Excel Standard Edition; 

- Gratis updates (altijd de nieuwste versie); 

- Gratis training Boekhouden in Excel; 

- Jaarlijks (online) adviesgesprek met je eigen adviseur; 

- Hulp bij het inrichten van je administratie; 

- 4x per jaar controle van jouw boekhouding; 

- Jaarafsluiting, beginbalans en overzetten administratie; 

- Fiscale jaarrekening; 

- Opstelling aangifte inkomstenbelasting; 

- Opstelling suppletie BTW-aangifte; 

- Gratis en onbeperkt advies via de helpdesk; 

- Gratis toegang tot (nieuwe) trainingen 

 

25% korting bij betaling per jaar! 

- Bespaar direct nog eens €227 en betaal maar €697 per jaar; 

- Gratis upgrade naar de Ultimate Edition (met meer dan 100! 

bonus sheets); 

- Bonus: een USB-stick met alle programma’s en; 

- Extra bonus: een gedrukte handleiding. 

Bestel via www.zzpadmin.nl 
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