
Je kunt steeds meer zelf
Op financieel en fiscaal gebied kun je steeds meer zaken zelf regelen. 

Daarmee kun je veel besparen. Er is vaak alleen maar een klein beetje 

hulp of een verwijzing in de goede richting nodig om slimme keuzes 

te maken. Deze keuzes hebben vaak verstrekkende gevolgen voor 

je financiële situatie. Die gevolgen kun je zelf niet altijd helemaal 

overzien.

Wij helpen je graag om je situatie in beeld te brengen en de juiste 

keuzes te maken. We houden overzicht op het totaal-plaatje en niet op 

één enkel onderdeel, laten ons niet leiden door emotie en denken puur 

en alleen in jouw belang!

Even sparren over je financiën, de haalbaarheid van je plannen 

of wensen tegen het licht houden, aandachts- of verbeterpunten 

signaleren, risico’s zoveel mogelijk beperken; daarvoor ben je bij ons 

aan het juiste adres.

Of het nu gaat om belangrijke en ingrijpende zaken zoals het kopen van 

een (andere) woning, het kiezen van de juiste hypotheek, het gebruik 

maken van je pensioenregeling, het opbouwen van vermogen voor 

later, de zorg voor je nabestaanden na je overlijden of het lenen van 

geld van of aan familie, of om wat minder ingrijpende zaken zoals het 

veiligstellen van je vermogen, een goede rente op je spaargeld of het 

doen van een schenking aan kinderen.

Géén productverkoop!
Wel visie, kennis en ervaring
Voor de duidelijkheid: wij verkopen géén producten. Wèl onze visie, 

kennis en ervaring op financieel en fiscaal gebied. Daarmee kan jij zèlf 

de juiste keuzes maken!

Consult
Het is mogelijk om op basis van een consult van onze kennis en 

ervaring gebruik te maken. Tegen een vast tarief kun je al je vragen aan 

Ab Flipse voorleggen. Hij verplaatst zich in jouw situatie en geeft zijn 

visie, mening en advies. Met de tips en handvatten die je krijgt kun je 

daarna zelf aan de slag.

Abonnement
Heb je meer structureel behoefte aan begeleiding op financieel gebied? 

Met een abonnement op onze persoonlijke begeleiding verzeker jij 

je van continue deskundige en adequate begeleiding bij het voeren 

van een gezonde financiële huishouding. Je kunt met al je vragen op 

financieel en fiscaal vlak bij ons terecht. Wij monitoren je financiële 

positie met als basis je aangifte Inkomstenbelasting. We signaleren 

aandachts- en verbeterpunten en voorzien je van begrijpelijke 

informatie over wat belangrijk is en waar je op moet letten om sámen 

met ons voor een zo gezond mogelijke financiële huishouding te zorgen. 

De inhoud van het abonnement lees je op de achterkant.

Ja! Ik blijf graag verzekerd van deskundige en 

adequate begeleiding bij het voeren van een gezonde 

financiële huishouding.

Vul de achterzijde in en lever de bon in bij een medewerker 

van AbFlipse.nl of stuur deze in een envelop naar: 

AbFlipse.nl  
Werfweg 17
8243 PG Lelystad

De financiële beslissingen die je neemt hebben veel impact op je besteedbaar inkomen en daarmee 
op het leven van jou en je gezin. Het is daarom van groot belang dat je over goede en betrouwbare 
informatie beschikt. 
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Ons abonnement in het kort
(volledige inhoud op www.abflipse.nl)

✓	Toezending email-nieuwsbrief met informatie over financieel-

economische ontwikkelingen en onze visie hierop

✓	Opslagmogelijkheid van je jaarlijkse aangifte en

 aanslag Inkomstenbelasting

✓	Mogelijkheid om per email of telefoon je vragen te

 stellen en overleg te voeren op financieel, fiscaal of

 economisch gebied

✓	Eén gratis persoonlijk consult per kalenderjaar

✓	Korting op een eventueel volgend consult per kalenderjaar

✓	Juridische helpdesk

✓	Korting op het tarief voor uit te voeren werkzaamheden

✓	Korting op het tarief voor het verzorgen van je aangifte 

Inkomstenbelasting

✓	Gratis of met korting bijwonen van bijeenkomsten of

 kennissessies over financiële zaken

✓	Het doorverwijzen naar een deskundige en betrouwbare

 specialist indien nodig 

✓	Het doorverwijzen naar- of aanmelden bij belangenorganisaties

 die misstanden op consumentengebied bestrijden

Tarieven:

Abonnement per maand*
Eénpersoonshuishouden .......................................................................... €  22,50

Meerpersoonshuishouden ....................................................................... €  27,50

Tarief consult **.................................................................................... €  155,00

Voor tarieven van onze overige werkzaamheden: zie www.abflipse.nl

* Betaling vindt plaats d.m.v. automatische incasso

** Voor deze kosten wordt een factuur toegestuurd

Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Op de tarieven wordt op 1 januari van elk jaar indexering toegepast.

Meer informatie of een afspraak maken?
Onze office-manager Erika van Ramselaar stuurt je graag de gewenste  

informatie of licht de mogelijkheden aan je toe.

Werfweg 17

8243 PG Lelystad

T 0320-212242

W  www.abflipse.nl

 facebook.com/abflipse.nl

KvK Gooi-, Eem- en Flevoland nr. 59129980

 Ja! Ik kies voor het abonnement van AbFlipse.nl. Ik heb een flyer met de inhoud en tarieven van het abonnement 

ontvangen en verklaar met de inhoud hiervan bekend te zijn. Door ondertekening van deze strook verleen ik tot wederopzegging 

machtiging aan AbFlipse.nl om een bedrag van €........................ per maand af te (laten) schrijven van mijn bankrekening. Als ik het niet 

eens ben met de afschrijving, heb ik 56 kalenderdagen de tijd om mijn bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Voorletters en naam: ..................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................

Postcode en plaats:                                                  ............................................................ Tel. nr.: ........................................................... 

E-mail: ............................................................................................................................................

IBAN-rekeningnummer: NL

Datum: .............................................................................................. Handtekening:
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E  contact@abflipse.nl

 twitter.com/abflipse

BTW-nr.  NL081054853B01

Je financiële zaken goed geregeld. Zèlf of met persoonlijke begeleiding.


