Al uw financiële zaken
onder één dak!

Dienstenpakket
WIj vinden het fijn dat u klant bent bij Toorn & Boer Financiële Diensten. Waarschijnlijk
behartigen wij uw fiscale belangen al enkele jaren en doen wij dit naar alle tevredenheid.

Nieuw model
Wij hebben twee jaar geleden een nieuw model ingevoerd waarbij wij alle fiscale zaken
voor u afhandelen en u volledig ontzorgen tegen een vast maandbedrag. De ervaringen
met dit model zijn overweldigend en de klanten zijn zeer te spreken over deze all-round
manier van dienstverlening tegen een vast bedrag per maand. Wij hebben de laatse
maanden hard gewerkt om dit model uit te breiden naar onze andere werkzaamheden.
Op de ander zijde van deze flyer treft u onze pakketten aan waaruit u kunt kiezen en
waarmee u steeds meer voordeel voor uzelf creëert.

Contact
Neem bij vragen of interesse gerust contact op met Toorn & Boer Financiële Diensten.

Kerkstraat 48
9649 GR Muntendam

T 0598 - 622 166
E info@toornenboer.nl

toornenboer.nl

Hoe meer u klant wordt, hoe meer u
profiteert van de maandelijkse korting
en all-round service!

€ 9.95 p/mnd

Basis

Geeft u recht op belastingontzorging:
Aangifte inkomstenbelasting

Advies inz. fiscale vraagstukken

Toeslagen (aanvragen en wijzigingen)

Oplossing in digitale communicatie

Bezwaar en verzoekschriften

Partnertoeslag € 3,95 p/mnd

Plus

Geeft u recht op het BASIS-pakket met als extra diensten:

€ 6.95 p/mnd

Wij worden ook uw specialist op het gebied van schadeverzekeringen
Toorn & Boer gaat uw verzekeringen overnemen en de overstap regelen wij
Voordeel is € 48,- p/jaar naast de zeer scherpe verzekeringspremie
Partnertoeslag € 2,95 p/mnd

Optimaal

Geeft u recht op het PLUS-pakket met als extra diensten:

€ 3.95 p/mnd

Gratis betaal- en spaarrekening bij de RegioBank, inclusief de overstapservice
(herstel-) Advies op al uw verzekeringen, van lijfrente tot
kapitaalverzekering of hypotheekverzekering
Voordeel is € 96,- p/jaar naast de zeer scherpe verzekeringspremie
Partnertoeslag € 1,95 p/mnd

Ja, u leest het goed. Bij Toorn & Boer regelen wij uw
financiële zaken vanaf € 3,95 per maand!

Bel: 0598 - 622 166 of ga naar toornenboer.nl/diensten

