
Hét administratie- & fiscaaladvieskantoor 
voor ZZP tot aan (groot) MKB



Daarnaast verzorgen wij voor u de salarisadministratie. Hiervoor berekenen 
wij € 7,50 per loonstrook. Dit bedrag is inclusief:

- Boeken administratie
- Aangifte omzetbelasting
- Samenstellen jaarrapport
-  Samenstellen publicatiestukken 

t.b.v. KvK, en opstellen notulen 
Algemene Vergadering

-  Verzorgen alle fiscale aangiften
-  Bespreken jaarcijfers
-  Correspondentie met 

Belastingdienst en andere 
instanties 

-  Maandelijkse salarisberekening
-  Loonspecificatie (op papier en/of digitaal)

-  Aangifte loonheffing

-  Maandelijkse loonjournaalpost
-  Mutaties bij pensioenstichtingen
-  Aanmaken nieuwe medewerkers

Korte lijnen en scherpe tarieven

U zoekt voor uw onderneming een administratie- en fiscaaladvies-kantoor 
waar u geen nummer bent? Dat wanneer u belt direct duidelijk is wie u 
bent? Maar u zoekt vooral een administratiekantoor dat gedegen kennis, 
accuraat en kwalitatief werk combineert met scherpe tarieven? 
Dan heeft u met Randstad Fiscaal precies gevonden wat u zocht!

Randstad Fiscaal is een ervaren administratie- en fiscaaladvieskantoor, waar 
Bram van Rijn en zijn zoon Barry de scepter zwaaien.
Wij werken voor zowel zzp-ers als kleine en grote mkb-ondernemingen in 
de regio. Randstad Fiscaal is overigens geen prijsvechter. Aan kwaliteit 
hangt nu eenmaal een prijskaartje. Wel hanteren wij vaste all-in tarieven. 
Hierdoor weet u van te voren precies waar u aan toe bent. En dat 
onderneemt wel zo plezierig.

Randstad Fiscaal betekent:
- Korte lijnen
- Gedegen kennis en ervaring
- Transparante vaste all-in tarieven

Wij ontzorgen u op het gebied van uw boekhouding, 
salarisadministratie, jaarverslagen en aangiftes

Wij verrichten onder andere de volgende werkzaamheden:



Ook voor advies

U loopt met een vraag over uw financiële administratie of uw organisatie? 
Bij ons kunt u ook terecht als u ‚slechts’ een advies nodig heeft. Het is 
vaak verhelderend om met een onafhankelijke partij even van gedachten 
te wisselen. Wij beschikken over een ruime kennis en ervaring en worden 
regelmatig voor advies gevraagd over zaken zoals onder andere:

- Fiscale optimalisatie
-  Mogelijkheden tot subsidie bij 

(milieu) investeringen
- Keuze in bedrijfsvormen
- Bij verkoop/staken van een bedrijf

-  Interne- en administratieve 
organisatie

- Automatisering
- Debiteuren beheer



Meer weten?

Randstad Fiscaal kan op administratief en fiscaal gebied veel voor 
u betekenen. Heeft u een BV en denkt u dat u daarom wettelijk 
verplicht bent uw administratie bij een accountant onder te 
brengen? Dan hebben we nieuws voor u. Dat is in veel gevallen 
niet nodig. En dat scheelt u behoorlijk in uw bedrijfskosten. 
Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Randstad Fiscaal is aangesloten bij de Nederlandse orde van administratie-
en belastingdeskundigen (Noab) en het register van Belastingadviseurs.

Stephensonstraat 45
2723 RM Zoetermeer
T: 079-7630630

F: 079-7630982
E: info@randstadfiscaal.nl
I: www.randstadfiscaal.nl

A. van Rijn (Bram)
06-54960292

B.C. van Rijn (Barry)
06-21422402


