Financiële planning

Bij Your Accountants behandelen
we jaarlijks de jaarrekeningen
van honderden ondernemers.
We kijken dan vooral naar het
ondernemingsresultaat. Maar
wat gebeurt er daarna met dat
geld? Daar hebben we financiële
planning voor.

Financiële planning heeft
één simpel doel: jouw
bruto verdiende euro’s zo
‘onbeschadigd’ mogelijk
netto in handen krijgen.

Voor alle duidelijkheid: je hoeft niet vermogend te zijn om
te kunnen starten met financiële planning. Klein of groot,
het gaat er om elk vermogen te laten groeien.

Heb je er al eens over nagedacht hoeveel geld je nu
overhoudt en zou kunnen overhouden? Wij denken graag
in heldere scenario’s vanuit een doel dat je met jouw geld
wilt bereiken. Er is niets op tegen om je vermogen te laten
groeien als dat gewoon kan. Toch?

Mano Schuitmaker, financieel
planner Your Accountants

Peter en Petra Particulier
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Appartement kopen
Wereldreis maken
Riant pensioen opbouwen

Omar Ondernemer
•
•
•

Eerder stoppen met werken
Kinderen financieel steunen
Een heerlijk vakantiehuis

Daisy Dividend
•
•

Vermogen slim laten groeien
Bij overlijden niet het grootste
deel aan de fiscus kwijt zijn

Financiële rust
Financiële planning geeft financiële rust. We verdiepen ons eerst in jouw situatie, zakelijk en privé.
Daarna maken we financieel inzichtelijk waar je staat, waar je naartoe wilt en hoe je daar komt.
Jij hoeft je geen zorgen te maken. Wij doen al het werk, voorzien je van goed advies en bewaken de
resultaten op korte en lange termijn. Met financiële planning krijgt je vermogen de aandacht en zorg
die het verdient.
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Netto Besteedbaar Inkomen (NBI)

Optimale geldstroom

Optimalisatie vermogen

Jouw NBI nu, maar ook bij
pensionering, overlijden,
arbeidsongeschiktheid. Zowel
zakelijk als privé, afgestemd op
jouw wensen en verwachtingen.

Doel: Inkomstenbelasting (IB) zo
laag mogelijk houden.

Waar bewaar je jouw vermogen:
box 1, 2 en/of 3? Actief (privé)
vermogensbeheer voor een
hoger rendement.

Waar kijken we naar en werken we aan? We onderscheiden drie pijlers voor financiële planning.
Met deze pijlers gaan we voor je aan de slag.

KIES OOK VOOR
FINANCIËLE
PLANNING EN
HOUD MEER GELD
OVER VAN JE GELD

Wil je meer weten over jouw financiële
kansen? Hoe je meer vermogen
opbouwt?
Neem contact op met
Mano Schuitmaker FFP RB.
Bel 06 - 47 690 133
of mail
mano.schuitmaker@youraa.nl

Locatie Alkmaar
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar
072 - 514 0680

