
Natuurlijk weten we alles over boekhouden, 

administreren en jaarrekeningen van bedrijven.  

Maar we staan ook klaar voor u als privé

persoon. We adviseren u graag, op fiscaal, 

juridisch en financieel gebied.
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kijkt verder dan de cijfers



financieel, fiscaal en juridisch partner voor iedereen

Naast de agrarische sector en het mkb heeft Woldendorp BV ook veel particuliere klanten. U hoeft dus geen 
eigen onderneming te hebben als u fiscaal, financieel of juridisch advies nodig hebt. Wij verzorgen aangiftes 
inkomsten belasting, schenk- en erfbelasting. U kunt onze hulp inschakelen als u advies wilt over vermogens-
planning, testamenten, huwelijkse voorwaarden of arbeidsrecht en ook voor (zorg)toeslagen kunt u bij ons 
terecht. Of misschien wilt u wel een eigen bedrijf starten. Ook dan helpen we u graag op weg. 



Aangifte inkomstenbelasting 

Niemand wil te veel belasting betalen. Ook al maakt de 

belastingdienst het ons steeds gemakkelijker, het is toch 

fijn als een specialist meekijkt en meedenkt. Belasting

regels veranderen tenslotte continu.   

Bespaar tijd en geld

Wij zijn op de hoogte van de nieuwste regels en weten 

waar u rekening mee moet houden om niet te veel be

lasting te betalen. Als u ons uw aangifte laat verzorgen, 

bespaart u dus niet alleen tijd, maar ook nog eens geld. 

Verandert er iets in uw privésituatie? Ook dan is het 

slim om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Door een 

voorlopige aanslag en/of toeslag door ons aan te laten 

passen, voorkomt u teleurstellingen achteraf. 

Onze klanten waarderen ons werk 
met een mooi rapportcijfer:  
een 8,6. Daar zijn we trots op!

Onze klanten geven ons  
een 8,6 als rapportcijfer. 
Daar zijn we trots op!

Wat kost het? 

Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting al vanaf 

75 euro inclusief btw en inclusief de aangifte van uw 

eventuele fiscale partner. 



Slim omgaan met uw vermogen
 
Misschien hebt u in de loop van uw leven vermogen 

opge bouwd, bijvoorbeeld met een hypotheekvrije 

woning. Hoe ga je daar dan verstandig mee om? 

Kun je het beste schenken bij leven of nalaten bij dood? 

Want je wilt tijdens je leven genieten van je opgebouwde 

vermogen, zonder dat de belastingdienst aan het eind 

van de rit een graantje, of soms een heel brood, mee

pikt. En ook op het betalen van een hoge eigen bijdrage 

voor de zorg zit je niet te wachten als je ouder wordt.

 

Wij weten hoe

Onze adviseurs weten welke mogelijkheden en vrij stel

lings regelingen er zijn om slim om te gaan met uw ver

mogen. Wij gaan graag met u in gesprek om te ontdek

ken welke regeling het meest gunstig is in uw situatie. 



Schenken op papier

Een mooie oplossing kan zijn om te schenken op papier. 

U schenkt een bedrag, maar uw kind leent u datzelfde 

bedrag gelijk weer terug. U moet dit wel vastleggen in 

een notariële akte en u moet jaarlijks 6% rente betalen 

over deze ‘lening’, maar de schenking zelf voelt u verder 

niet in uw portemonnee. Wij vertellen u er graag meer 

over.

Eigen bijdrage CAK

Het CAK berekent uw eigen bijdrage voor de zorg kosten 

op basis van uw inkomen en eventuele vermogen van 

twee jaar geleden. Is uw inkomen of uw vermogen 

intussen (veel) lager geworden? Dan kunt u ons vragen 

uw eigen bijdrage aan te laten passen, op basis van uw 

huidige inkomen en vermogen, zodat u direct al minder 

hoeft te betalen. 

Uw testament up-to-date

Hebt u een testament? Is deze uptodate? Uw 

wensen kunnen veranderen, evenals uw situatie. 

Maar ook door wetswijzigingen kunnen er soms 

(fiscaal) betere mogelijkheden ontstaan. 

Wij bekijken graag of uw testament nog bij u past. 

Dan weet u zeker dat zaken geregeld zijn zoals u 

dat wilt, ook na uw overlijden.



Toeslagen - laat ze niet lopen

Veel mensen denken ten onrechte dat zij te veel ver

dienen om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld 

zorgtoeslag. Daardoor lopen ze soms honderden euro’s 

per jaar mis. 

Toeslagen waar u mogelijk recht op hebt naast de zorg

toeslag, zijn huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het 

kindgebonden budget. Dat laatste is een bijdrage in de 

kosten voor kinderen tot 18 jaar, naast de kinderbijslag. 

Of u recht hebt op een of meer van deze toeslagen en 

hoe hoog de toeslag is, hangt af van een aantal zaken, 

zoals de hoogte van uw inkomen en uw gezamenlijke 

vermogen. 

Het is in elk geval verstandig om eens na te gaan waar 

u recht op hebt. Soms is dat meer dan u denkt. Het kan 

overigens net zo vervelend zijn om ten onrechte te veel 

toeslag te ontvangen en later terug te moeten betalen. 

Verandert uw inkomen of privésituatie? Wij zoeken 

graag voor u uit waar u recht op hebt.  

Arbeidsrecht
 

Hebt u een conflict met uw werkgever of wilt u zich laten 

adviseren over uw rechten en plichten als werk nemer? 

Onze juridische adviseurs kennen de regels van het 

arbeidsrecht. Ze helpen u graag als u vragen hebt over 

bijvoorbeeld uw arbeids overeenkomst, de opzegtermijn 

of de ontslagregels. 

 

(Koop)overeenkomsten
 

Als u een overeenkomst sluit, ontstaan er tussen u en 

de andere partij diverse rechten en verplichtingen. Daar

om is het verstandig om een (koop)overeenkomst vóór 

ondertekening te laten beoordelen door een juridisch 

adviseur. Ook voor vragen over een bestaande (koop)

overeenkomst kunt u bij ons terecht. 



Huwelijkse voorwaarden
 
Wist u dat een echtscheiding soms toch kan leiden tot 

een verdeling alsof er een gemeenschap van goederen 

was, ook al zijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld 

om dat te voorkomen? Dit kan gebeuren als tijdens het 

huwelijk geen periodiek verrekenbeding wordt uitge

voerd, terwijl dat wel is opgenomen in de akte van 

huwelijkse voorwaarden.  

Wij helpen u graag bij het jaarlijks uitvoeren van uw 

periodieke verrekenbeding, zodat de werking ervan 

gegarandeerd is. Zo voorkomt u ongewenste gevolgen 

als u toch besluit uit elkaar te gaan.  

Erfbelasting

Ook bij de minder leuke gebeurtenissen in uw 

leven nemen wij u graag zorg uit handen. Als 

u iets verkrijgt uit een nalatenschap moet u 

mogelijk erfbelasting betalen. Of dat zo is, hangt 

af van de waarde van de erfenis, uw relatie tot de 

overledene en de vrijstellingsregeling. 

Wij weten hoe het in elkaar zit en verzorgen de 

aangifte erfbelasting graag voor u. En dat is een 

zorg minder, in een vaak zorgelijke tijd.  



Daarom Woldendorp BV:
• Scherpe tarieven

• Deskundig advies

• Eén aanspreekpunt

Ontdek het zelf
 

Natuurlijk gaan we graag met u in gesprek om te ont

dekken of wij ook u verder kunnen helpen. Kom eens 

langs op ons kantoor in Bedum of vraag een vrijblijven

de offerte aan via onze website. 

Graag tot ziens! 
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Verbindingsweg 37 

9781 DA Bedum  

tel 050 301 28 19 

info@woldendorp.net

www.woldendorp.net


