Starterspakket verloskunde

Goed geregeld!
Als verloskundige heb je een prachtig beroep, maar ook een zwaar
beroep. Zowel fysiek als mentaal. Daar heb je al je aandacht voor

nodig. Je wilt niet afgeleid worden door randzaken zoals verzekeringen en belastingen. Het is prettig als iemand je helpt en dat alles
voor een nette prijs goed geregeld is. En als er iets is, wil je dat er
iemand voor je klaar staat. Welkom bij Sikking Advies.
Dienstverlening
Hieronder staat een overzicht van alles wat je nodig hebt als je gaat starten. Jouw persoonlijke adviseur helpt je.

Zakelijke verzekeringen

Waarneem Coach

AOV Monitor

Robbie Kompleet

Dit pakket bevat
verzekeringen voor:
 Beroepsaansprakelijkheid
 Zakelijke Rechtsbijstand
 Persoonlijke ongevallen
 Je verlostas

Hulp bij alle vragen over
ondernemen en risico’s
waar je antwoord op wilt.
De Waarneem Coach biedt
je 2 adviesuren tegen een
aantrekkelijke prijs.

Sluit je een AOV dan heb je
een AOV Monitor nodig.
Voor de aanvraag en voor
latere aanpassingen. Zo
krijg je de begeleiding die
je nodig hebt.

Robbie zorgt voor begeleiding bij administratie,
boekhouding en belastingaangifte. Als starter krijg je
het 1e jaar maar liefst 50%
korting en het 2e jaar 25%.

€ 50,- per maand

€ 19,- per maand

€ 32,- per maand

€ 55,- per maand 1e jaar

(inclusief assurantiebelasting)

(inclusief btw)

(vrij van btw)

(inclusief btw)

De tarieven gelden voor het jaar 2021 en worden jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Aantrekkelijke pakketkorting verzekeringen
Heb je nog andere verzekeringen lopen? Privé of zakelijk? Hoe meer verzekeringen in het pakket
hoe hoger de korting. Laat jouw adviseur daarom ook (vrijblijvend) naar je andere verzekeringen
kijken. Denk bijvoorbeeld aan je privé aansprakelijkheid, auto-, inboedel- of je reisverzekering.

Jouw adviseurs
Adviseur buiten
Jelmer van Veenendaal
jelmer@sikkingadvies.nl
06 835 246 76
Rowena Turk
rowena@sikkingadvies.nl
06 834 907 73
Marcel Sikking
marcel@sikkingadvies.nl
06 225 232 23

Belasting en administratie
Om aan de slag te kunnen als verloskundige heb je meer nodig dan
alleen verzekeringen. Je moet een administratie inrichten en bijhouden, je uren registreren, facturen opmaken, belastingaangifte doen,
enzovoort. Voor al deze zaken hebben wij Robbie Kompleet.
In het eerste jaar betaal je € 665,- voor de volledige begeleiding van
Robbie Kompleet. Dat is inclusief 50% starterskorting. In het tweede
krijg je nog 25%. Kijk voor meer informatie over de
starterstarieven op de website.
Je hebt als starter veel uitgaven, maar
weinig inkomsten. Daarom sturen wij
de factuur altijd achteraf, dat betekent
dat je in het eerste jaar geen kosten hebt.

Robbie
weet raad

Adviseur binnen
Mike Huisman
mike@sikkingadvies.nl

Arbeidsongeschiktheid

Beleggen

Als waarnemend verloskundige ben je ook
zelfstandig ondernemer. Wat gebeurt er
als je ziek wordt?

Wil je sparen voor een huis of wil je zorgen
voor een betere pensioenopbouw?

030 252 66 55
Jean Paul Vrijenhoek
jeanpaul@sikkingadvies.nl

Als je niet kunt werken heeft dat direct
invloed op je inkomen, zeker als het lang
duurt. Ondernemers kunnen geen beroep
doen op een wettelijk vangnet en zijn
aangewezen op hun eigen reserves.

030 252 66 55

Bezoekadres
Wilhelminalaan 1
3732 GJ De Bilt
030 252 66 55

info@sikkingadvies.nl
www.sikkingadvies.nl

Een AOV kan uitkomst bieden. Met deze
verzekering kun je jouw inkomen en lasten (deels) verzekeren, waardoor het
geheel of gedeeltelijk wegvallen van het
inkomen opgevangen wordt.

Bij Sikking Advies kun je eenvoudig een
beleggingsrekening openen. Zo kun je
sparen voor de grotere uitgaven in je
leven. Er zijn diverse mogelijkheden en
je kunt al aan de slag voor € 20,- per jaar.
Wil je meer weten over de mogelijkheden
en bijvoorbeeld de resultaten van beleggen? Maak dan een afspraak met je
adviseur voor vakkundig advies.

www.sikkingadvies.nl | www.robbiekompleet.nl

