
 

 

Tarieven  

Bij de Poort betalen onze klanten voor hetgeen wij doen en 
niet voor hoe lang we erover doen. Voor onze cliënten hebben 
wij daarom onderstaande eerlijke, duidelijke en goed te 
controleren tarievenstructuur ontwikkeld. 

Zoals je ziet kunnen wij jouw administratie iedere maand al verzorgen vanaf € 40,= ! 

Het grote voordeel voor jou is dat van te voren precies bekend is waar je aan toe bent 
en  niet achteraf een tegenvallende rekening krijgt voor het verrichten van onduidelijke 
werkzaamheden. Een eventuele verrekening als gevolg van wijzigingen in de aantallen 
mutaties, vindt jaarlijks plaats. 

Basistarief (voor online boekhoudpakket, inrichting boekhouding, aangiften BTW en IB, 
standaard jaarrekening en begeleiding): €  35,00 per maand. 

Aanvullend tarief financiële administratie (inkoop- en verkoopfacturen, bank- en 
kasmutaties etc.): 

Mutaties per 
maand 

 Mutaties per 
kwartaal 

Mutaties per 
jaar  

 Prijs per 
maand 

 < 10  < 30  < 120  € 5,00 

 < 20  < 60  < 240  € 10,00 

 < 30  < 90  < 360  € 15,00 

 < 40  < 120  < 480  € 20,00 

 < 50  < 150  < 600  € 30,00 

 < 60  < 180  < 720  € 40,00 

 < 70  < 210  < 840  € 50,00 

 < 80  < 240  < 960  € 60,00 

 < 90  < 270  < 1080  € 70,00 

 < 100  < 300  < 1200  € 80,00 

 

 



 

 

 

 

Alle prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting. 

Een voorbeeld:Je hebt een eenmanszaak en laat door ons in een kwartaal 18 
verkoopfacturen, 16 inkoopfacturen, 4 contante betalingen en bankafschriften met 20 
mutaties verwerken. In totaal zijn dit 58 mutaties. Je betaalt per maand het basistarief 
van € 35,00 en het tarief voor 58 mutaties per kwartaal (€ 10,00 per maand). In totaal 
dus € 45,00 per maand. Helder en duidelijk. 

Indien je eventueel personeel in dienst hebt kunnen wij ook de bijbehorende 
loonadministratie voor je verzorgen. Indien sprake is van vaste maandsalarissen, 
kunnen wij de volgende tarieven (excl. BTW) aanbieden: Per bedrijf: € 10,= per maand, 
per werknemer: € 7,50 per maand. Hiervoor verzorgen wij de loonstroken, verwerken de 
journaalpost en versturen wij de aangifte loonheffing. 

Voor € 120,= per jaar kunnen wij een uitgebreide jaarrekening verzorgen welke voldoet 
aan de wettelijke vereisten. Dit is echter geen verplichting voor de ZZP-er. 


