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HET VERZORGEN VAN AL UW BELASTINGZAKEN 
(versie 26 juli 2018) 

Fiscaal abonnement bij ’t Assurantie Huys (maandbetaling uitsluitend per automatische 
incasso) 

In verband met de steeds complexer wordende belastingwetgeving en wijzigingen die door de 
belastingdienst worden doorgevoerd, hebben wij besloten onze dienstverlening naar u toe te 
verduidelijken en uit te breiden. Om deze redenen bieden wij u als particuliere relatie van ons kantoor 
twee duidelijk omschreven abonnementsvormen aan, zodat u voor een maandelijks bedrag verzekerd 
bent van onze ondersteuning. U bepaalt zelf wat u door ons wilt laten verzorgen: 

 Basisabonnement:  

Dit betreft het verzorgen van uw aangifte Inkomstenbelasting. De aangifte zullen wij voor u 
verzorgen aan de hand van de door u aangeleverde informatie.  

 Optimaal-abonnement:  

Dit abonnement omvat de volgende diensten: 
1. Aangifte Inkomstenbelasting (zoals bij het basisabonnement)  
2. Nazorg bij aangifte, zoals bij controle door belastingdienst 
3. Voorlopige aanslagen / Voorlopige teruggaven 
4. Zorgtoeslag  
5. Huurtoeslag  
6. Kindgebonden Budget 

 
 

Tarieven per 1 januari 2018 
(Onze tarieven worden jaarlijks aangepast met de prijsinflatie welke jaarlijks in januari door het CBS 
bekend wordt gemaakt) 
 

Tarieven per maand 
(incl. 21 % BTW) 

Enkele aangifte 
       

Dubbele aangifte  
(inclusief partner) 

Basisabonnement €  5,83 €  8,68 

Optimaal- abonnement €  8,68 € 11,56 

 
 
Indien u gebruik wenst te maken van een van deze abonnementsvormen met maandelijkse incasso, 
kunt u dit aangeven op bijgaand formulier. Indien u geen gebruik wenst te maken van de maandelijkse 
incasso dan kunnen wij u van dienst zijn met een van de hiernavolgende mogelijkheden; 

Fiscaal abonnement bij ’t Assurantie Huys (éénmalige incassomachtiging) 

Tarieven per jaar 
(incl. 21 % BTW) 

Enkele aangifte 
       

Dubbele aangifte  
(inclusief partner) 

Basisabonnement €    70,04 €  104,19 

Optimaal- abonnement €  104,19 € 138,71 
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Indien onverhoopt de automatische incasso na twee pogingen niet is gelukt om af te schrijven, dan 
vervalt de door u afgegeven machtiging. U ontvangt dan een factuur voor de hieronder genoemde 
tarief. 

Fiscaal abonnement bij ’t Assurantie Huys (éénmalige betaling op factuur) 

Tarieven per jaar 
(incl. 21 % BTW) 

Enkele aangifte 
       

Dubbele aangifte  
(inclusief partner) 

Basisabonnement €  82,25 €  116,25 

Optimaal- abonnement €  116,25 € 151,25 

 
Voor deze dienstverlening hebben wij algemene voorwaarden opgesteld, zodat het voor u duidelijk is 
wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. De algemene voorwaarden kunt u op 
onze website vinden. WWW.HUYS.NL 

http://www.huys.nl/

