Flynth arrangement
€
The Read Shop (Express) P4ER M0AA5ND.VANAF

excl. BTW

Flynth biedt u als franchisenemer van The Read Shop (Express) een uitgebreid
pakket diensten tegen een heldere prijs. Ontdek het voordeel van dit all-in
arrangement: minimaal twee jaar lang complete dienstverlening, tegen een
vaste prijs per maand.

Een frisse blik op uw financiën

Tegelijk controleren we de aanslagen. En ook uw aangifte

Met het Flynth The Read Shop-arrangement kunt u rekenen

omzetbelasting nemen wij graag uit handen.

op persoonlijk contact, praktische hulp en een frisse blik op
uw financiën. Zodat u het maximale haalt uit uw cijfers. U

Flynth The Read Shop-arrangement

bepaalt of u de administratie zelf invoert of dat u dat door



Verwerking van uw financiële administratie

Flynth laat doen.



Maandelijkse rapportage

U heeft één, vast aanspreekpunt. Uw contactpersoon staat



Samenstellen van de jaarrekening

altijd voor u klaar. Zowel telefonisch als via e-mail. Twee keer



Gebruik van klantportaal voor informatie-uitwisseling

per jaar vindt er een persoonlijk adviesgesprek plaats. Bij u
thuis óf op uw zakenadres. Wat u prettig vindt.

Ondersteuning belastingaangifte
Uw belastingzaken in één keer geregeld? Flynth verzorgt
voor u de aangifte inkomensbelasting, óók voor uw partner.

Elk halfjaar een
persoonlijk adviesgesprek.

Flynth arrangement
The Read Shop (Express)
Vaste prijzen
Wanneer Flynth uw administratie verwerkt
Eenmanszaak, vennootschap onder firma

€ 405,-

Prijzen zijn excl. btw per maand. Vraag naar de voorwaarden van het The Read Shop-arrangement.
Heeft u een besloten venootschap? Vraag dan een offerte aan.

FlynthVision geeft u inzicht in uw financiële cijfers
Uw prestaties jaar 2017 t.o.v. de benchmark (=100%)

Omzetontwikkeling jaar 2017 (x €1.000,-)
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Resultaat

n Uw bedrijf dit jaar

n Branche dit jaar

n Uw bedrijf vorig jaar

n Branche vorig jaar

Flynth salarisloket
Aantal medewerkers
Basispakket

<3

<5

<10

>11

€ 240,-

€ 200,-

€ 170,-

op aanvraag

Prijs per jaaropgave per jaar (excl. btw). Vraag naar een overzicht repeterende werkzaamheden loon- en personeelsadministratie Flynth salarisloket.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze diensten? Kijk op flynth.nl/readshop of neem contact op met Flynth Retail via 088 236 96 00.
Ook onze specialisten staan voor u klaar:


Mirjam Smits



Susan Veenaas 06 21 45 12 11 Susan.Veenaas@flynth.nl

06 11 27 69 11 Mirjam.Smits@flynth.nl
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