
U start een nieuw bedrijf, gefeliciteerd! Er komt veel op u af, en het komt er op aan dat u in korte 

tijd een aantal juiste beslissingen neemt. De professionals van Bloemsma+Faassen staan u met veel 

plezier bij als het gaat om het kiezen van een rechtsvorm en het inrichten van uw administratie.  

Maar er is meer ...

Ondernemingsplan
Een ondernemingsplan is richtinggevend bij het krijgen en geven van inzicht in uw 

plannen. Daarnaast kunt u het gebruiken bij het aanvragen van een lening bij een 

financier. Het vaststellen en omschrijven van de unieke eigenschappen van uw 

bedrijf is de eerste stap. We helpen u graag met het beoordelen van de 

haalbaarheid van uw plannen en uw aanvraag bij financiers. Hoe gaat u om 

met potentiële klanten en hoe blijft u de concurrentie de baas? Welke financiële 

informatie dient u op te nemen in uw ondernemingsplan? Vragen waar wij het 

antwoord op hebben. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Financiering
Het is geen uitgemaakte zaak meer dat de bank uw ideeën omarmt en financiert. 

Gelukkig zijn er in korte tijd veel nieuwe mogelijkheden bijgekomen om uw droom 

te realiseren. Het netwerk van Bloemsma+Faassen herbergt relevante contacten 

op dit terrein. Een goed ondernemingsplan is de eerste voorwaarde. Vraag ons 

naar de vervolgstappen!

Verzekeringen en pensioenen
Naast uw eventuele bedrijfspand, bedrijfsauto, bedrijfsgoederen en bedrijfs-

voorraad zijn er meer zaken die verzekerd dienen te worden. Wat dacht u van het 

risico op arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim van uw medewerkers en 

bedrijfsaansprakelijkheid?

Uw eigen pensioen of lijfrente, en dat van uw medewerkers, is al bij de start van 

uw onderneming een punt van overleg. Je kunt je maar één keer goed laten 

adviseren!

U start
een nieuw
bedrijf!

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



Belastingdienst
Bloemsma+Faassen staat dagelijks in contact met de Belastingdienst, we zijn er 

kind aan huis. Uw belangen zijn onze belangen, we behartigen ze graag en met 

verve. Onze dienstverlening gaat verder dan tijdig uw administratie ‘bij de fiscus 

krijgen’. Vraag naar de voordelen voor uw specifieke situatie.

Rechtsvorm
Uw persoonlijke situatie is bepalend voor de rechtsvorm die u kiest voor uw 

onderneming. Laat u vooraf goed adviseren, ondermeer over de fiscale kansen en 

gevolgen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

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


