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Als afgestudeerde muzikanten liepen wij al snel tegen een 
probleem aan: het ondernemerschap en alles wat daarbij komt 
kijken. Enorm interessant maar wat komt er veel op je af. Daar-
naast wilden we onze tijd liever doorbrengen op het podium 
in plaats van achter de computer. We wilden graag een snelle 
oplossing! 

Natuurlijk waren die oplossin-
gen wel te vinden: een dure 
accountant, belastingadviseur of 
ingewikkelde boekhoudpakket-
ten. Dat moest anders vonden 
wij en met deze gedachte is EZ 
Boekhouding ontstaan. Een soft-
ware pakket gemaakt met extra 
oog voor de creatieve sector.

(Automatische) belasting-
aangiftes
Als jij facturen maakt, bonnetjes 
bewaart en deze invoert in ons 
systeem dan kun je direct daarna 
al belastingaangiftes doen. Onze 
website rekent alles voor je door 
zodat jij altijd de juiste gegevens 
aan de belastingdienst aanlevert. 
Je kunt het echt kopiëren en 
plakken, het scherm ziet er zelfs 
hetzelfde uit. Het spreekwoor-
delijke kind kan de was doen. 

Jaarrapportage
Belastingcontrole komt vaker 
voor dan je denkt.  Wie weet 
ben jij dit jaar wel aan de beurt.  
Geen stress want met onze 
software heb je eenvoudig een 
overzicht in handen. Met slechts 
een druk op de knop genereert 
onze software een pdf met alle 
relevante informatie voor de 
belastingdienst. Een van onze 
klanten, Johannes, vertelt op 
onze website over zijn ervaring 
met de controle en hoe EZ boek-

houding hem daarbij onder-
steunde. Lees het hele verhaal 
op: https://ezboekhouding.nl/
belastingcontrole/

Europaproof 
Als muzikant is ons landje 
natuurlijk al snel te klein. Je hebt 
misschien wel je eigen concert 
georganiseerd in Luxemburg, 
gespeeld op een festival in 
Duitsland of instrumenten uit het 
buitenland laten komen. Onze 
software zet alles in de btw-aan-
gifte én ICP-aangifte op de juiste 
plek en vertelt wat je moet doen.  
Zo heb je jouw eigen digitale 
boekhouder! 

Wereldproof
Zoek je echt de grenzen op en 
speel je bijvoorbeeld in Azië, 
Amerika of andere continenten. 
Ook dan hoef je hier je hoofd 
niet over te breken, dat doet 
onze software voor jou. Waar je 
ter wereld ook speelt, workshops 
geeft of componeert, alles komt 

op de juiste plaats in de aangifte 
terecht.

Diensten
De ervaring heeft ons geleerd 
dat sommige zzp’ers het fijn 
vinden om toch een professional 
in de arm te nemen. Dat kan bij 
ons natuurlijk ook, al zullen we 
toch altijd aansturen op zoveel 
mogelijk zelfstandigheid. Wij 
vinden het namelijk belangrijk 
dat iedere ondernemer zoveel 
mogelijk snapt van de juridische 
en belastingaspecten van zijn 
of haar eigen onderneming. 
Gebruik je onze software en wil 
je dat één van onze belasting-
adviseurs met je meekijkt? Dan 

kan dat al voor € 89 excl. btw per 
inkomstenbelastingaangifte.

Workshop
Dit jaar organiseren wij speciaal 
voor de Ntb-leden ‘de inkom-
stenbelastingdag’. 
In de ochtend bespreken we 
klassikaal de aangifte. Waar moet 
je op letten, welke kosten kan je 
aftrekken en wat zijn de nieuwe 
regels van dit jaar? Daarna krijgt 
elke deelnemer een 1-op-1 
consult met één van onze belas-
tingadviseurs waarin we jouw 
aangifte direct gaan indienen. 
Je leert de taal van cijfers en 
begrijpt waar de belastingdienst 
het over heeft.  Kortom, geen 

Belastingen zijn vervelend, tijdrovend 
en duur. Herkenbaar?

Belastingen

Jaap van Eggelen en Ruud Hoevenaar
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Online-tickets reserveren, 

tot wel 25 % besparen: 

 musikmesse.com

Let’s jam! Wanneer muziek van zomaar een 
ogenblik een perfect moment maakt.

Instrumenten, equipment, bladmuziek en events in elke stijl. Uniek in Europa! Musici
uit de hele wereld ontmoeten, instrumenten ontdekken en direct uitproberen.

+++ Internationale top-acts in het Guitar & Drum Camp +++ Piano Salon Europe met presen-
tatie- en voordrachtpodium +++ NIEUW: audio, dj- en recording-platform in hal 4.1 +++ Acou-
stic Stage: Live-muziek van klassiek en jazz tot pop +++ Streetfood-trucks en festivalsfeer +++ 
en nog veel meer +++

alle facetten van de muziek live meemaken:
het                                              op het beursterrein en in.  .......                      .

Met 50 concerten op 30 locaties.
 Musikmesse Festival heel Frankfurt.
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11 t/m 14. 4. 2018
Frankfurt am Main

info@belgium.messefrankfurt.com
Tel. +32 (0) 2 880 95 88

info@netherlands.messefrankfurt.com 
Tel. +31 (0) 70 262 90 71

Vier dagen lang

stress meer over je aangifte 
maar rust, overzicht en zelfver-
trouwen. En omdat je leert zo 
optimaal mogelijk belastingaan-
giftes in te dienen, houd je meer 
winst over!

Wil je ook in 1 dag af zijn 
van de inkomstenbelas-
ting?
Doe dan mee met één van onze 
workshopdagen voor slechts  
€ 149 excl. btw. Ga naar https://
ezboekhouding.nl/ntb-inkom-
stenbelastingdag-2018/

Aangiftes laten doen
Wij passen ons aan naar wat jij 
nodig hebt. Doe je graag zelf 
je aangifte? Dan ondersteunen 
wij graag waar nodig. Maar zit 
je wat krap in je tijd dan nemen 
we die taak graag van je over.  
We werken met een vast tarief 
omdat we zelf ook niet van 
vervelende verrassingen houden 
(lees: te hoge rekeningen). Voor 
slechts € 199 excl. btw doen wij 
inkomstenbelastingaangifte voor 
je en ontvang je een jaarrapport 
wat voldoet aan onze strenge 
kwaliteitseisen. Zo weet je zeker 
dat je goed zit! 

Prijzen
Ntb-leden hebben voordeel!
Voor Ntb-leden hebben wij 
speciale tarieven. Zo krijg je 
op al onze softwarepakketten 
20% korting. Ons goedkoopste 
pakket wordt met deze korting 
slechts € 10,40 excl. btw per 
maand!

Bekijk alle mogelijkheden  
en voorwaarden voor jou als  
lid van de Ntb op:
www.ezboekhouding.nl/NTB.

Jaap van Eggelen en  
Ruud Hoevenaar

- ingezonden mededeling -


