
Uniek in zijn soort
 

verzekeringen en 
estateplanning zijn wij een 
uniek bedrijf. Voor de 
financiering van een praktijk 
(instrumentarium/inventaris, 
goodwill, pand) of toetreding 
tot een maatschap (goodwill) 
hebben wij speciale 
arrangementen - die zich 
kenmerken door zeer 
concurrerende rente-
percentages en lage 
afsluitkosten - met meerdere 
geldverstrekkers, die 
gespecialiseerd zijn in dit soort 
financieringen. Dit geldt ook 
voor de financiering van de 
aankoop van uw woonhuis of 
woon/praktijkpand. De 
verplichte beroepspensioen-
regelingen voor huisartsen, 
medisch specialisten, 
dierenartsen, fysiotherapeuten 
en verloskundigen behoeven, 
afhankelijk van uw persoonlijke 
situatie en wensen, niet zelden 
een aanvulling. Juist nu de 
fiscale mogelijkheden tot 
aanvullend pensioen door het 
nieuwe belastingstelsel 
ingewikkelder en beperkter zijn 
geworden, is een deskundig 
advies zonder meer noodzaak. 
Met onze langjarige ervaring 
en  know-how kunnen wij uw 
ouderdoms- en nabestaanden-
pensioen optimaal afstemmen 
op uw persoonlijke situatie en 

Juridisch
Wanneer een arts een praktijk 
kan overnemen of wil 
toetreden tot een maatschap 
staan wij klaar om te 
bemiddelen. Ook bij een exit 
kunnen wij een rol spelen zegt 
directeur Carel Henny.  Op 
declaratiebasis voeren wij de 
benodigde besprekingen voor 
en verzorgen wij de opmaak 
van overdrachts-, maatschaps-
, dissociatie-, arbeids- en 
huurovereenkomsten.
 
Belastingen
Sinds enige jaren verzorgen 
wij voor onze cliënten, 
éénmansondernemingen, 
zzp'ers en particulieren ook 
belastingzaken. Onze 
werkzaamheden beperken zich 
tot opmaak jaarrekening, 
aangifte inkomstenbelasting, 
omzetbelasting en de erf- en 
schenkbelasting. Wij verzorgen 
geen werkzaamheden ter zake 
van loonadministratie, 
loonbelasting en 
vennootschapsbelasting; voor 
deze fiscale zaken verwijzen
wij u naar op dit terrein ervaren 
en gespecialiseerde kantoren. 
 
Financiële dienstverlening
In combinatie met de 
advisering op het terrein van 
financieringen, hypotheken, 

voorkeur. Datzelfde geldt voor 
de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering; 
gezien de niet geringe kosten 
zijn hier grondige analyse en 
maatwerk de steekwoorden. 
Voor alle verzekeringen zijn 
wij een volstrekt ongebonden 
adviseur/bemiddelaar; wij 
zoeken naar het beste voor u.
 
Automatisering
Binnen het Online Pro pakket 
van Online Software, kunnen 
wij alle belangrijke contacten 
van een cliënt (collegae, 
medewerkers en familie) 
alsook zijn verzekeringen 
optimaal beheren. Het pakket 
voorziet op eenvoudige wijze 
in de steeds belangrijker 
wordende elektronische 
communicatie; ook de 
mogelijkheid van een eigen 
elektronische kluis voor de 
cliënt is een aantrekkelijke 
gadget. Kortom, een pakket 
dat goed voldoet in de 
praktijk. Wij maken weinig 
gebruik van de service van 
Online. Het pakket is 
zelfverklarend en heel 
overzichtelijk van opbouw. De 
remote instructie hebben wij 
als prettig en verhelderend 
ervaren. De overgang naar 
Online Pro heeft ons 
nauwelijks extra tijd gekost. 
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Sinds de start in 1990 gespecialiseerd in de 
advisering en begeleiding van vrije       
beroepsbeoefenaren in de medische, 
paramedische en veterinaire omgeving.
 


