Over ons
Advisup is in 2004 opgericht, met als doel ondernemers op financieel en fiscaal gebied te ondersteunen. Dit doel is in de loop der tijd ongewijzigd gebleven, echter de
uitvoering heeft niet stilgestaan. Onder andere door wijzigingen in wet- en regelgeving, maar ook door de digitalisering van de afgelopen paar jaar. Advisup is hierin
meegegaan en werkt volledig digitaal. Het voordeel is tijd- en geldbesparing; u kunt op ieder moment in uw dossier, de losse papieren zijn verleden tijd en al uw
documenten staan beveiligd in uw persoonlijke klantportal. Een ander voordeel is dat afstand geen rol meer speelt, wij helpen ondernemers door heel Nederland.

We werken voornamelijk met de software van AFAS en als AFAS Expert begeleiden we onze klanten hier ook bij. In 2017 hebben we hiervoor de AFAS Award in
ontvangst mogen nemen. Specifiek werk gerelateerd aan AFAS implementaties en optimalisaties zijn ondergebracht in ons andere label Provisup.

Dit kunnen we voor uw bedrijf betekenen
Financiële diensten
Een correct gevoerde financiële administratie, geeft inzicht en overzicht. Advisup
helpt u graag. In een uitgebreide intake bepalen we samen op welk financieel
gebied uw behoefte ligt, denk hierbij onder andere aan:
▪

Verwerken van de boekhouding

▪

Opstellen jaarrekening

▪

Opstellen managementrapportages

▪

Persoonlijk financieel advies

“Onze missie is
ondernemers, met tijd- en

Fiscale ondersteuning

geldbesparing, financieel en

Minder belasting betalen, dat willen we allemaal. Goed advies en een correct
ingediende aangifte, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle mogelijkheden die de
wet u biedt, helpen daarbij. Ons team beschikt over de meest recente kennis en

fiscaal onbezorgd te laten

informatie op fiscaal gebied. Hierdoor kunnen wij de juiste ondersteuning bieden
bij al uw fiscale zaken.

ondernemen.”

Detachering
Uw tijd volledig besteden aan ondernemen? Piekdrukte of even geen boekhouder
in

dienst?

Wij

helpen u

uit

de

brand. Door

tijdelijke

of

permanente

detachering, kunt u zich focussen op uw bedrijf. De voordelen van uitbesteding:
▪ Altijd online back-up
▪ 24/7 actueel inzicht
▪ Continuïteitsgarantie
▪ Geen onvoorziene kosten
▪ Vaste sparringpartner

Onze tarievenkaart
Abonnementen
Wij gaan graag voor een langdurige samenwerking, zodat we elkaar goed kennen
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en wij u daardoor de beste dienstverlening kunnen geven. Hier past een abonnement
het beste bij. U heeft dan altijd de mogelijkheid om vragen te stellen, zonder direct
een factuur te ontvangen. Tevens worden alle jaarlijkse kosten verspreid over 12
maanden, zodat u precies weet waar u aan toe bent. De hoogte van het abonnement
is afhankelijk van uw bedrijfsomvang en wordt in overleg met u bepaald na het eerste
kennismakingsgesprek.

Financiële en fiscale
werkzaamheden

Bedrag excl.
BTW

Abonnement / detachering

Maatwerk

Financiële dienstverlening

€

Fiscale dienstverlening
Adviesdiensten
Geprinte documenten incl. verzending

Nacalculatie
Als alternatief op het abonnement hanteren wij de tarievenlijst voor dienstverlening
op basis van nacalculatie tegen uurtarieven. Indien u kiest voor detachering, dan valt
dit onder maatwerk en gelden andere samenwerkingsvormen.

Voor meer informatie en de mogelijkheden, neem vrijblijvend contact met ons op. In
een persoonlijke kennismaking nemen we graag alle opties met u door.

Bel : 020 – 822 6374
Mail : info@Advisup.nl
Contactformulier

Advisup B.V.

Zwarteweg 121

1431 VL Aalsmeer

020 – 822 6374

info@Advisup.nl

www.Advisup.nl
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