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Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van belangrijke
wetenswaardigheden en nieuwsfeiten op het gebied van
verzekeringen en financieringen. Wilt u meer weten over (een van)
de onderwerpen? Wij horen graag van u!

Welkom bij Dircken & Partners
Helder en eerlijk advies van professionals met ervaring en gedegen
vakkennis. Daarvoor kunt u terecht bij Dircken & Partners. Door de
jarenlange verbondenheid met Noord Brabant hebben wij een vertrouwde
naam voor de particulier, de zelfstandig ondernemer en het Midden en
Kleinbedrijf. Wij combineren ruime ervaring in persoonlijke advisering en
begeleiding met actuele kennis van het aanbod van verschillende
aanbieders. Dat maakt ons kantoor ook voor u hét adres voor uw
verzekerings en financieringsvraagstukken.

Tip van Tim
Tim Dircken is onder andere gespecialiseerd in het verzorgen van
belastingaangiftes inkomstenbelasting en het geven van fiscale adviezen.
Voordeel bij omzetten Fiscale Oudedagsreserve
Als IBondernemer kunt u onder bepaalde voorwaarden een Fiscale
Oudedagsreserve (FOR) opbouwen. Deze FOR is bedoeld om op een
later tijdstip een oudedagsvoorziening aan te kopen. De FOR heeft zowel
voor als nadelen. Een voordeel: bij het vormen van een FOR heeft u niet
direct liquide middelen nodig. Een nadeel: u behaalt geen rendement op
de opgebouwde reserve.
Heeft u wel direct liquide middelen beschikbaar? Dan kan het interessant
zijn om de FOR om te zetten in een bancaire lijfrente. Dit levert u gelijk
een fiscaal voordeel op. Want bij de vrijval kunt u gebruikmaken van de
MKBvrijstelling van 14%. U betaalt dus slechts over 86% van de
vrijgevallen FOR belasting. Daarna kunt u wel 100% van het weer
afgestorte bedrag aftrekken. Naast dit eenmalige voordeel ontvangt u op
een bancaire lijfrenterekening een rentevergoeding. Dit haalt, in
tegenstelling tot de FOR, dus wel rendement.
Weten of omzetting van uw FOR u voordeel oplevert? Neem contact met
mij op en ik kijk het graag voor u na!

Hoe 'cyber secure' is uw bedrijf?
Wannacry is het meest recente voorbeeld van cyber crime. Het Nationaal
Cyber Security Centrum van de Nederlandse overheid spreekt zelfs over
een ‘grote internationale ransomwareaanval’. Het virus ‘gijzelt’ bestanden
op een computer. Om deze vrij te krijgen moet de eigenaar losgeld
betalen. Er zijn meer dan 200.000 slachtoffers in 150 landen, waaronder
parkeerbedrijf Qpark, autofabrikant Renault, LAKS (Landelijk Aktie
Komitee Scholieren), telecombedrijf Telefónica en de National Health
Service (Engelse Nationale Gezondheidsdienst).
Preventie en beveiliging noodzakelijk
Er is steeds meer aandacht voor cyber crime. Wet en regelgeving
daarover wordt strenger (Wet meldplicht datalekken). Toch onderschatten
nog veel ondernemers het digitale risico. Met de toenemende
cyberaanvallen zijn preventie en maatregelen noodzakelijk. Daarbij gaat
het niet alleen over technische beveiligingen. Maak ook afspraken met uw
medewerkers over bewust omgaan met de veiligheidsrisico’s.
Bijvoorbeeld:
 gebruik van social media en wachtwoordbeleid
 gebruik van mobiele apparaten (Bring Your Own Device)
 beschermen van privacygevoelige informatie
 niet openen van mails die je niet vertrouwt
Kijk op de website van Veiliginternetten.nl hoe u de cyber security in uw
bedrijf kunt vergroten. Neem contact met ons op als u wilt weten of er
oplossingen zijn om u tegen cyber crime te verzekeren.

Alles onder één dak
‘Mkb’ers en zzp’ers geven aan onvoldoende kennis te hebben over hun
geldzaken. Vooral bij financieel vooruitkijken valt er nog veel te winnen.’
Dit is de conclusie van het rapport van de Kamer van Koophandel: ‘Grip
op de tent: ondernemers over hun financiële inzicht’. Onze ervaring leert
dat dat ook geldt voor kennis over verzekeringen en andere financiële
producten. Te vaak wordt gedacht dat het voldoende is om het snel en via
verschillende kanalen te regelen.
Naadloos aansluiten
Als ondernemer bent u het meest gebaat bij een compleet pakket dat
naadloos aansluit op uw bedrijfs én privébelangen. Met alle onderdelen
van dat pakket onder één dak, voorkomt u gaten en overlap. Daarmee
bent u niet alleen beter af, maar meestal ook voordeliger uit.
Uptodate verzekerd
Er verandert regelmatig iets in wet en regelgeving en in het beleid van
verzekeraars. Wij zorgen dat hierdoor de dekking van uw risico’s niet in
gevaar komt. Bedenk dat schades en veranderingen in uw persoonlijke en
bedrijfssituatie ook invloed kunnen hebben op uw risico’s en
verzekeringspakket. Houd ons op de hoogte en wij zorgen voor de nodige
aanpassingen.
Ook profiteren van alles onder één dak? Kom bij ons langs en samen
bespreken we uw mogelijkheden.

Vangnet bij schade aan machines
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald, meldt het CBS. In april
2017 waren het er 247 (exclusief eenmanszaken). Dat is het laagste
aantal in ruim negen jaar. Oorzaken van faillissementen zijn voornamelijk
mismanagement en economische zaken. Denk hierbij aan toename van
concurrentie en minder vraag met omzetdaling als gevolg.
Schade komt nooit gelegen
Werkt u in uw bedrijf met machines? Dan herkent u vast het effect van een
kapotte machine op uw productie. Hoewel het niet direct tot een
faillissement hoeft te leiden, kan het toch behoorlijke impact hebben.
Schade aan machines of installaties kan de productie helemaal of voor

een deel stilleggen. Wat de aanleiding ook is, een schade komt nooit
gelegen en reparatie duurt altijd te lang.
(Im)materiële schade
Een machinebreukverzekering kan uitkomst bieden. Met deze verzekering
vangt u materiële beschadiging van machines en installaties op zoals
reparatie of vervangingskosten. Ook de gevolgen voor uw bedrijf kunt u
opvangen. Want uitgaven lopen door terwijl inkomsten wegvallen
(immateriële schade). Daarvoor is er de
machinebreukbedrijfsschadeverzekering.
Beide verzekeringen moeten precies op uw bedrijf zijn afgestemd. Dan
kunnen ze de beste oplossing zijn bij schade aan machines. Wij zijn u
hierbij graag van dienst.

Nieuwe Arbowet: nadruk op betere preventie
Per 1 juli 2017 gaat de Arbowet op onderdelen wijzigen. De ingangsdatum
was gepland op 1 januari 2017, maar dat bleek niet haalbaar. De
veranderingen gaan voornamelijk over betere preventie. Want de regering
wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zo veel
mogelijk voorkomen.
Waar moet u rekening mee houden?
 de rollen van preventiemedewerker en medezeggenschapsorgaan
worden groter
 de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken
 iedere werknemer mag de bedrijfsarts bezoeken via een ‘open
spreekuur’
 medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere
bedrijfsarts
 afspraken over arbodienstverlening moeten vastgelegd in een
basiscontract arbodienstverlening
Deze veranderingen hebben gevolgen voor uw huidige risicoinventarisatie
en evaluatie (RI&E). Pas deze aan op onderdelen waar het gaat over
preventiemedewerkers, de bedrijfsarts en arbodiensten.
Meer informatie over de aanstaande wijzigingen vindt u op de website van
Arboportaal (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Blijft uw factuur eeuwig geldig?
Als ondernemer heeft u te maken met klanten. Uw klant bestelt uw product
of dienst, u levert het en stuurt een factuur, de klant betaalt. Dit is een heel
simpele uitleg van het koop en verkooptraject. Maar ook de meest ideale
situatie. Helaas zijn er klanten die niet betalen. De redenen kunnen zijn:
factuur niet ontvangen, vergeten te betalen, geen geld hebben,
ontevredenheid over uw product of dienst.
Tot wanneer is uw factuur geldig?
Op een factuur zit een verjaringstermijn:
 vijf jaar voor zakelijke klanten
 vijf jaar voor particuliere klanten bij diensten
 twee jaar voor particuliere klanten bij producten
Een verjaringstermijn verlengen doet u door schriftelijk en aangetekend
een herinnering te sturen. In juridische termen heet dit stuiten. De
verjaringstermijn gaat ook opnieuw in als uw klant om uitstel vraagt of een
gedeelte betaalt.
Klant betaalt niet
Wees zelf zorgvuldig in het versturen van facturen en het aanmanen van
klanten. Een goede debiteurenadministratie helpt om uw producten of
diensten op tijd betaald te krijgen. Blijft desondanks betaling uit?
Oplossingen zoals een kredietverzekering en een
rechtsbijstandverzekering kunnen uitkomst bieden. Meer weten? Wij horen
het graag!

Pensioencheck

Bedrijfsadministratie

Benieuwd of uw pensioen gekort gaat worden? Maak
een afspraak voor het Dircken pensioenupdate
gesprek. Hierin komt aan bod:
● uitleg over uw uniform pensioenoverzicht
● goede indicatie van de te verwachte pensioenopbouw
in combinatie met de AOW
● uitleg pensioen in relatie tot uw hypotheek of huur
● hulp bij een compleet pensioenoverzicht van eerder
verworven pensioenrechten
● mogelijkheden om pensioentekorten te repareren
Het updategesprek duurt 1 uur en kost € 95,.

Iedere ondernemer heeft er mee te maken, de
bedrijfsadministratie. Maar als ondernemer
concentreert u zich natuurlijk het liefst op uw eigen
dienstverlening. Wij nemen de administratieve taken
daarom graag van u over. Of het nu enkel gaat om het
opstellen van de jaarstukken of om het inboeken van
uw volledige administratie, wij zijn u graag van dienst.
Meer weten? Neem gerust contact met ons op. Wij
informeren u graag.

Openingstijden

Bezoekadres

Telefoon

maandag t/m vrijdag:
8.30  17.00 uur

De Dieze 24
5052 TP Goirle

013  5308190
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