Praktijk
Coach

Informatie, voorwaarden
en opdrachtformulier

Informatie
Wat wil je weten?
Je werkt in een complexe en dynamische omgeving. Zo af en toe kun je wel wat hulp gebruiken.
Eigenlijk wil je graag alleen een aantal adviesuren afnemen. Verder geen rompslomp. Onze
PraktijkCoach maakt dat mogelijk. De PraktijkCoach biedt hulp bij vragen.
Denk maar eens aan: hoe moet ik een praktijkovername regelen, hoe los ik het conflict met mijn
collega op, hoe regel ik mijn associatie, hoe zorg ik voor een goede verzuimregeling, hoe zorg ik
ervoor dat ik mijn praktijk zo goed mogelijk verkoop, is mijn pensioen nog wel optimaal, hoe
zorg ik voor een goed contract voor een werknemer en meer van dit soort vragen.
Met de PraktijkCoach kun je kiezen voor de PraktijkCoach Standaard, Gemak of Uitgebreid. Je
krijgt zes, acht of tien adviesuren per jaar.

Jij beslist

Wat doet de Praktijkcoach

Het principe van de PraktijkCoach is eenvoudig:

 Jij kiest welke diensten je wilt afnemen.
 Jij hebt direct toegang tot onze adviseurs.
 Jij krijgt korting op ons standaardtarief voor
diensten die buiten het abonnement vallen.
 Jij maakt direct gebruik van onze kennis.
 Geen drempels meer voor het vragen van
advies.

 Hulp bij overnames, samenwerkingsverbanden,
conflicten, organisatieadvies e.d.
 Consultancy (maatwerk)
 Hulp bij fiscale vragen en financiële planning.
 Juridische zaken, zoals hulp bij het opstellen of
beoordelen van contracten, het vormen van
maatschappen of het koopcontract van bedrijfspand of woonhuis.
 Berekenen van de maximale hypotheek en jouw
maandlasten, hulp bij aankoop van bedrijfspand
of woonhuis.
 Human Resource Management.
Daarnaast maken we jaarlijks een afspraak met je
om lopende zaken en actualiteiten te bespreken.

Waarom de Praktijkcoach?

Overige diensten

Het is mooi om medisch professional te zijn maar
het is ook een beroep dat veel van je vraagt. Wij
kennen de praktijk van binnen en van buiten en
lopen voorop in de ontwikkelingen op ons eigen
vakgebied. En dus weten we precies wat je wanneer
moet verzekeren en financieren.

Natuurlijk kun je ook bij ons terecht voor:
 Hulp bij het afsluiten van jouw hypotheek.
 Advies over jouw (aanvullend) pensioen.
 Een uitgebreide financiële planning.
 Carrièreplanning.
Voor advies en werkzaamheden die niet zijn
beschreven in deze brochure, brengen wij
afzonderlijke tarieven in rekeningen.

De PraktijkCoach is in feite een serviceabonnement waarbij je jaarlijks zes, acht of tien adviesuren afneemt. Drie uur zijn ingevuld voor het
jaarlijkse adviesgesprek. Jij bepaalt hoe je de rest
van de uren besteedt.

Als medisch professional heb je advies op hoog
niveau nodig. Je wilt iemand die daadwerkelijk helpt.

De voorwaarden
 De PraktijkCoach gaat in op de datum van ondertekening van het opdrachtformulier.
Het serviceabonnement loopt voor onbepaalde tijd.
 Wil je de PraktijkCoach opzeggen, dan kan dat natuurlijk. Stuur ons in dat geval een kort bericht per
post of e-mail. Eventueel vooruit betaald abonnementsgeld betalen wij naar evenredigheid terug.
 Wanneer je niet langer gebruik wilt maken van de PraktijkCoach val je voor het beheer van je
product terug op bijvoorbeeld de AOVMonitor, de VermogensCoach of de BasisModule. De zorgplicht verplicht ons jouw producten te begeleiden. Wil je dit niet dan verzoeken wij je jouw producten elders onder brengen.
 Op de PraktijkCoach zijn naast deze voorwaarden onze algemene
voorwaarden van toepassing. Je kunt deze downloaden van onze
website of kosteloos bij ons opvragen.

Jouw persoonlijke
raadgever!

Drie keuzemogelijkheden
PraktijkCoach Standaard
Jaarlijkse
Adviesgesprek
Vrije adviesuren
(exclusief reistijd)

Locatie
Totaal adviesuren
Kosten

Praktijkcoach Gemak

Praktijkcoach Uitgebreid

Ja

Ja

Ja

2 adviesuren voor het gesprek
1 adviesuur voorbereiding

2 adviesuren voor het gesprek
1 adviesuur voorbereiding

2 adviesuren voor het gesprek
1 adviesuur voorbereiding

3

5

7

kantoor of thuis
facetime of telefoon

kantoor of thuis
facetime of telefoon

kantoor of thuis
facetime of telefoon

6

8

10

€ 724,78 (€ 876,99 incl. BTW)

€ 931,86 ( € 1.127,55 incl. BTW) € 1.138,94 ( € 1.378,12 incl. BTW)

*reistijd gaat niet ten koste van het aantal adviesuren. Wij brengen dit apart in rekening tegen een gereduceerd uurtarief.

Deze tarieven gelden voor het jaar 2018 en worden jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor
de Statistiek.

Over ons
Persoonlijk contact vinden wij van groot belang in onze dienstverlening. Daarom koppelen wij je aan een vaste
adviseur. Die blijft je volgen gedurende jouw carrière. Wanneer je vragen hebt is dat ook wel zo handig en prettig.
Onze adviseurs hebben kennis van hun vak, maar ook van dat van jou. Dat praat wel zo makkelijk.
Wil je meer weten, bel gerust met 030 252 66 55 of kijk op sikkingadvies.nl.

Opdrachtformulier PraktijkCoach
Jouw gegevens
Naam opdrachtgever ___________________________________________________________________  m  v
Straat ________________________________________________________________________________________
Postcode _________________________________

Telefoonnummer ___________________________________

Woonplaats ___________________________________________________________________________________
E-mailadres____________________________________________________________________________________
Burgerlijke staat ________________________________________________________________________________
IBAN-rekeningnummer opdrachtgever _________________________________________

Keuze

Betalingstermijn

Incassowijze

PraktijkCoach

 Maand*

 Standaard

 Kwartaal*

 Gemak

 Jaar

 Uitgebreid

* als je kiest voor betaling per kwartaal of maand, dan zijn er geen extra
kosten. Automatische incasso is dan
verplicht.

Wij willen het je graag gemakkelijk maken. Wanneer
je ons een machtiging verleent heb je geen omkijken
naar nota’s en hoef je geen handelingen te verrichten. Je blijft natuurlijk baas over jouw eigen portemonnee, mede door de uitgebreide storneringsmogelijkheden.

KIES voor papierloos
en betaalgemak

 Hierbij verleen ik een doorlopende machtiging
(SEPA) aan Sikking Advies om het verschuldigde
bedrag voor mijn BeheerModule automatisch
van mijn rekening te incasseren.

Ondertekening
 Ik heb kennisgenomen van de informatie en voorwaarden die van toepassing zijn op de PraktijkCoach.

Voor akkoord opdrachtgever

Datum __________________________________

Ingangsdatum ____________________________

Plaats ___________________________________
Naam ___________________________________

Handtekening ____________________________

