
Thuis in de regio

Dicht bij de klant

Voor mij zijn de regio's Zwijndrecht en 

Zoetermeer het werkgebied. De regio's 

kenmerken zich door hardwerkende en nuchtere 

mensen. Daar voel ik mij betrokken bij. 

Snelheid van werken, bereikbaarheid en 

persoonlijk contact zijn de basis voor een 

goede samenwerking. 
Paul Vermeul
CijferAdviseur
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Zwijndrecht & Zoetermeer

• Geen zorgen over de administratie

• Begeleiding in fiscale zaken

• Problemen zien aankomen en oplossen

Mijn boekhouder laat zien

hoe te groeien

Omdat bij cijfers advies hoort



Omdat 
bij cijfers 

advies 
hoort

  Belastingadvies & aangifte

Optimaal de meest actuele fiscale 

regelgeving kunnen toepassen, 

zodat u nooit teveel betaalt.

  Schuldhulpverlening

Als het water u aan de lippen 

staat, kunnen wij helpen om uw 

onderneming weer toekomst te 

geven.

  Subsidiescan

Laat u geen (Europese) subsidies 

liggen?  Wij kunnen een gratis 

scan voor u doen!

Waarom steeds meer organisaties 
voor CijferAdvies kiezen:

"Ik sta naast u om de zorgen te 
ontnemen van alle fiscale en 
aministratieve zaken, vanuit een 
sterke persoonlijke interesse en 
betrokkenheid. Bij mij geldt: 
afspraak is afspraak!"

  Juridische ondersteuning

Van het opstellen van overeenkomsten 

tot ondersteuning bij geschillen.

  Salarisadministratie

Verloning, aangifte en een degelijke 

rapportage per werknemer.

  Debiteurenbeheer & incasso

Het snel, strategisch en zeer succesvol 

innen van openstaande facturen.

Paul Vermeul

Als CijferAdviseur maak ik 
deel uit van een landelijk 
netwerk van zelfstandige 
administratiekantoren 
die werkzaam zijn voor het 
MKB,  ZZP-ers, ANBI's, 
verenigingen, enz. 
Door kennis te delen en 
deelname aan seminars 
en vakdagen zorg ik dat 
mijn kennis up to date is.

De kracht van samenwerken brengt ons verder

Als ondernemer word je met allerlei zaken geconfronteerd 

die verder gaan dan de boekhouding. Daarom ben ik 

aangesloten bij CijferAdvies, een samenwerkingsverband 

van zelfstandige administratiekantoren. 

Samen met mijn collega's houd ik mij op de hoogte 

van actuele ontwikkelingen middels seminars en 

vakdagen, zodat ik u als ondernemer met raad en daad 

kan bijstaan. Daarnaast heeft Cijferadvies een netwerk 

van specialisten voor allerlei vraagstukken, zoals: 

- belastingadvies

- pensioenadvies

- juridisch advies

Samen sta je sterker, dat weten we allemaal. Als uw 

persoonlijke bedrijfsadviseur help ik niet alleen met de 

boekhouding, maar geef ik bijvoorbeeld ook inzicht in 

de cijfers van uw bedrijf. Zo weet u waar de winst te 

behalen is en hoe u verder kunt groeien met uw 

onderneming. En uiteraard houdt Cijferadvies u op de 

hoogte van relevante wetsontwikkelingen.

Als professional ken ik het belang van persoonlijke 

betrokkenheid om tot een optimaal resultaat te komen en 

zet ik mij in voor een langdurige samenwerking.
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