
 
 

Welke dienstverlening verwacht je van UVEO? 
 

Pakket 1: Totaalpakket   bestaande uit:                (richtprijs te berekenen a.d.h.v. aantal in- en verkopen) 

• Inboeken van alle in- en verkoopfacturen  

• Matchen van de facturen met de bank en eventueel het kasboek 

• Verzorgen van de aangiftes omzetbelasting 

• Opmaken van de jaarcijfers 

• Verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting 

 

Pakket 2 : Verkoopfacturen zelf maken vanuit Snelstart            (richtprijs te berekenen a.d.h.v. aantal inkopen) 

• U maakt de Verkoopfacturen vanuit Snelstart. Hierdoor worden ze automatisch opgenomen in de boekhouding 

Wij verzorgen de volgende werkzaamheden: 

• Inboeken van alle inkoopfacturen  

• Matchen van de facturen met de bank en eventueel het kasboek 

• Verzorgen van de aangiftes omzetbelasting 

• Opmaken van de jaarcijfers 

• Verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting 

 

Pakket 3 : Facturen zelf boeken (Inkoop en Verkoop)                (richtprijs op aanvraag te berekenen) 

• U boekt zelf de In- en verkoopfacturen in Snelstart in 

Wij verzorgen de volgende werkzaamheden: 

• Matchen van de facturen met de bank en eventueel het kasboek 

• Verzorgen van de aangiftes omzetbelasting 

• Opmaken van de jaarcijfers 

• Verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting 

 

Pakket 4 : Facturen zelf boeken & Bank/Kas zelf boeken > Kwartaalcontrole + BTW aangifte door UVEO 

• U boekt zelf de In- en verkoopfacturen in Snelstart in 

• U matcht de facturen met de bank en eventueel het kasboek 

Wij verzorgen de volgende werkzaamheden: 

• Controle van de door u verrichte boekingen op kwartaalbasis   (samen▼voor vast tarief : 1 uur per kwartaal) 

• Verzorgen van de aangiftes omzetbelasting     (samen▲voor vast tarief : 1 uur per kwartaal) 

• Opmaken van de jaarcijfers 

• Verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting 

 

Pakket 5 : Zelf de kwartaaladministratie incl. controle > UVEO de jaarcontrole  

• U boekt zelf de In- en verkoopfacturen (In Snelstart of elk willekeurig ander boekhoudpakket) 

• U matcht de facturen met de bank en eventueel het kasboek 

• U dient zelf de btw aangifte in 

Wij verzorgen de volgende werkzaamheden: 

• Controle van de door u verrichte boekingen na afloop van het jaar 

• Opmaken van de jaarcijfers 

• Verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting 

 

Pakket 6 : U werkt niet met een boekhoudpakket maar houdt wel een uitgebreide boekhouding bij 

• U houdt zelf de boekhouding gedurende het hele jaar bij 

Wij verzorgen de volgende werkzaamheden: 

• Controle van de door u verrichte boekhouding na afloop van het jaar 

• Opmaken van de jaarcijfers 

• Verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting 



 
 

EXTRA DIENSTEN 

 

Fiscale adviezen 
Ongeacht welk pakket u kiest kunt u gedurende het gehele jaar bij ons terecht voor financiële en fiscale vragen tegen 

het normale uurtarief. 

 

Fiscale adviezen na het 3e kwartaal 
Hierbij worden de cijfers van het lopende jaar inhoudelijk bekeken en geven wij tips en adviezen om het belastingjaar 

fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk af te sluiten. 
 

Bespreken jaarcijfers 
Hierbij worden de cijfers van het voorgaande jaar inhoudelijk bekeken en geven wij tips en adviezen om deze 

informatie richting de toekomst zo goed mogelijk te benutten. 

 

 

AANLEVEREN VAN STUKKEN 

Mogelijkheden voor Bankgegevens aanleveren in Snelstart 
1) Op kwartaalbasis MT940 bankbestanden downloaden met Internetbankieren 

2) Directe Bankkoppeling aanmaken tussen Snelstart en bank (momenteel mogelijk bij Rabobank, ABN AMRO, KNAB) 

3) Speciale bankpas voor UVEO waarmee alleen bij- en afschrijvingen kunnen worden gedownload (alleen Rabobank) 

 

Mogelijkheden aanleveren van In- (en verkoop)facturen 
- Via map/ordner (indien gewenst kunnen wij een map leveren met een gewenste volgorde) 

- Via e-mail  

- Combinatie van via map/order en via e-mail 

- Via Snelstart door de factuur aan een boeking te koppelen 

 

 

KEUZE ONDERNEMER 

 

Pakketkeuze   Pakket 1 / Pakket 2 / Pakket 3 / Pakket 4 / Pakket 5 / Pakket 6 

 

Extra opties   Fiscale adviezen na het 3e kwartaal Ja / Nee 
 

    Bespreken jaarcijfers   Ja / Nee 

 

Bij ondertekening van dit opdrachtformulier gaat u akkoord met een overeenkomst voor de hier boven 

gekozen diensten voor een volledig boekjaar. Zonder tegenbericht wordt de overeenkomst jaarlijks 

stilzwijgende verlengd.* 

 

Voor akkoord getekend, 

 

Plaats  ………………………………………………….  Datum ……-……-………… 

 

Bedrijfsnaam ………………………………………………….  Naam …………………………………………………. 

 

Handtekening …………………………………………………. 

 

* : Bij tussentijdse beëindiging gedurende een lopend boekjaar kunnen extra kosten berekend worden voor het 

overdragen van uw administratie. 


