
U doet uw bedrijf van de hand of draagt uw vermogen over aan uw nazaten. Of allebei. Hoe dan 

ook, u bent gebaat bij professioneel advies van een ervaren accountant en een spitse fiscalist.  

De materie waar u mee te maken krijgt is complex op meerdere manieren, zowel zakelijk-technisch  

als emotioneel. U kunt het maar één keer goed doen. 

Bedrijfsoverdracht
Ondernemers die hun bedrijf willen overdragen krijgen te maken met 

vraagstukken op juridisch en fiscaal gebied. Tegelijkertijd is de overdracht een 

emotionele aangelegenheid omdat een onderneming de ziel van de 

ondernemer herbergt. 

Denkt u na over het verkopen van uw bedrijf? Dan heeft u een professionele 

adviseur nodig met specifieke kennis van administratieve, fiscale, juridische en 

bedrijfseconomische zaken in het spectrum van het Midden- en Kleinbedrijf.

De professionals van Bloemsma+Faassen zijn vertrouwd met de inhoudelijke en 

vertrouwelijke aspecten van deze specifieke tak van sport. Wij maken het proces 

voor u inzichtelijk, staan u bij in de onderhandeling en zetten ons netwerk voor u 

in. Omdat wij u als klant kennen, begrijpen we de ins en outs van het emotionele 

aspect dat voor u aan een overname kleeft. Tegelijkertijd beschikt u via ons over 

up-to-date kennis en ervaring. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Vermogensoverdracht
U kunt bij leven een deel van uw vermogen overdragen aan uw kinderen, 

familieleden of andere belangrijke personen in uw leven. Ook kunt u aan goede 

doelen schenken. Daarbij is het voor u belangrijk om dat op een fiscaal 

vriendelijke manier te doen. De professionals van Bloemsma+Faassen hebben 

ervaring met het op elkaar laten aansluiten van de wettelijke regelingen omtrent 

de vermogensoverdracht. Een goede estate planning is een voorwaarde voor 

een geslaagde vermogensoverdracht. We staan u graag bij, bel of mail ons 

voor een afspraak!
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De accountants en fiscaal 

juristen van Bloemsma+Faassen 

Accountants en belastingadviseurs 

zijn er om ingewikkelde vraagstukken 

te vertalen naar begrijpelijke 

oplossingen. Heeft u naar aanleiding 

van de hier geboden informatie vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op, 

we helpen u graag verder!

WWW.BLOEMSMAENFAASSEN.NL



Advies
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de keuzes die u maakt, wordt u 

geconfronteerd met allerlei gevolgen op het gebied van accountancy en fiscaliteit. 

Het is van groot belang om op het juiste moment de juiste keuzes te maken. 

Niemand wil achteraf geconfronteerd worden met negatieve gevolgen. 

We helpen u graag!

Bloemsma+Faassen heeft vestigingen in Groningen, Assen en Hoogezand.

Wilt u meer weten?
Wij realiseren ons dat het verstrekken van informatie vaak nieuwe vragen oproept. Omdat uw situatie wellicht iets 

anders is dan de beschreven situatie of omdat u dieper op de materie in wilt gaan. De accountants en fiscaal juristen 

van Bloemsma+Faassen zijn steeds dichtbij en bieden graag meerwaarde. We zijn er, en we zijn er voor u!

www.bloemsmaenfaassen.nl

De informatie in deze flyer is met grote zorg samengesteld. Bloemsma+Faassen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de flyer. Het copyright van tekst- en beeldmateriaal in deze flyer behoort aan Bloemsma+Faassen.

Volg ons op Twitter via @BloemsmaFaassen
Like ons op www.facebook.com/BloemsmaenFaassen


