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Goed geïnformeerd met de nieuwsbrief van
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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 Geerts Assurantiën
Helder en eerlijk advies van professionals met ervaring en gedegen
vakkennis. Daarvoor kunt u terecht bij Geerts Assurantiën. Door de
jarenlange verbondenheid met Boxtel en omgeving hebben wij een
vertrouwde naam voor de particulier, de zelfstandig ondernemer en het
Midden en Kleinbedrijf in de Meierij. Ook klanten buiten NoordBrabant
weten ons inmiddels te vinden. 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.

Verplichte digitale deponering Kvk
Het is maart: tijd voor de belastingaangifte! Al meerdere jaren kunt u
aangifte doen met de Standaard Bedrijfsrapportages (SBR). Dit is de
nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige
rapportages. Zoals dus de belastingaangifte bij de Belastingdienst of een
financieringsaanvraag bij een bank.
U kunt SBR ook gebruiken voor het deponeren van uw jaarrekening bij de
Kamer van Koophandel. Want vanaf boekjaar 2016 is op papier
aanleveren niet meer mogelijk. Digitaal deponeren is verplicht. Hoe u
deponeert is afhankelijk van uw bedrijfsgrootte. Ondernemingen zijn
ingedeeld in vier bedrijfsklassen: micro, klein, middelgroot of groot. Lees
op de site van de Kamer van Koophandel hoe u in uw bedrijfsklasse te
werk gaat.

Bedrijf groeit, brandrisico's veranderen
Volgens de wet moet u maatregelen nemen om brandgevaarlijke situaties
in uw bedrijfspand te voorkomen. Ook verzekeraars stellen bepaalde eisen
aan de brandveiligheid van uw bedrijf. De maatregelen die u treft en de
verzekeringen die u afsluit kloppen precies met de omstandigheden van
dat moment. Maar in de loop van de jaren verandert er nog wel eens wat.
Dat betekent ook dat de risico’s veranderen. Een voorbeeld hiervan is
meer vraag naar uw product waardoor u de productie moet verhogen en
nieuwe machines moet aanschaffen. Misschien verbouwt u uw pand en
neemt u meer mensen in dienst. Allemaal zaken waardoor uw bedrijf er nu
anders uitziet en die effect hebben op de brandveiligheid. Dat geldt ook in
het tegenovergestelde geval als de productie of dienstverlening van uw
bedrijf gedeeltelijk of helemaal stopt.
Finfin van Adfiz (het informatieplatform van de branchevereniging van
onafhankelijk financieel adviseurs) adviseert uw bedrijf regelmatig conform
de verzekeringsvoorwaarden te checken om onaangename verrassingen
te voorkomen. Wij vullen dit algemene advies graag aan met ons advies

voor uw specifieke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact
met ons op.

Recht op toeslag voor zzp'ers
Bent u startend ondernemer en vallen de inkomsten nog wat tegen? Bent
u al meerdere jaren actief, maar heeft u even minder inkomsten gehad? In
beide gevallen kunt u recht hebben op toeslagen. Er zijn vier soorten
toeslagen voor zzp’ers:
 zorgtoeslag – bijdrage in de basisverzekering
 huurtoeslag – bijdrage in de huurkosten
 kindgebonden budget – bijdrage in kosten voor kinderen tot 18 jaar
 kinderopvangtoeslag – bijdrage in kosten voor kinderopvang
Een of meerdere van deze toelagen kunnen (tijdelijk) een welkome
aanvulling op het inkomen zijn. Het toetsingsinkomen bepaalt of u er recht
op hebt. Dat toetsingsinkomen wordt ieder jaar opnieuw berekend. Als dat
over de jaren sterk wisselt, dan kunt u het ene jaar wel en het andere jaar
geen recht op toeslagen hebben. Geef wijzigingen in uw inkomen direct
door aan de Belastingdienst. Daarmee voorkomt u dat u onterecht
ontvangen bijdragen moet terugbetalen.
Weten of u in aanmerking komt voor toeslagen? Bekijk het op
Belastingdienst Toeslagen.

Voortzetting bedrijf na overlijden
Als ondernemer bent u dagelijks druk met uw bedrijf. U stopt er veel tijd en
aandacht in en u bent trots op wat u heeft bereikt. Een resultaat dat u ook
na uw overlijden graag voortgezet ziet. Hoe doet u dat? Regelt u niets,
dan wordt het door de wet geregeld. Uw partner en/of kinderen erven uw
onderneming. Willen zij dat niet, dan moeten zij maatregelen nemen om
dit ongedaan te maken. Dat is voor hen een extra belasting in een
moeilijke tijd. Daarom is het verstandig nu vast actie te ondernemen.
Bedenk wat u wilt met uw bedrijf na uw overlijden en overleg het met de
mensen voor wie u een rol ziet weggelegd. Vervolgens kunt u uw wensen
vastleggen bij een notaris. Met bijvoorbeeld een ondernemerstestament
zorgt u voor continuïteit van uw bedrijf. Daarbij zijn de belangen van uw
familieleden en eventuele personeelsleden en partners in uw bedrijf
gewaarborgd. In het testament kunt u ook een executeur benoemen die
uw erfenis afwikkelt zoals u heeft aangegeven.
Heeft u een compagnon? Dan is de compagnonsverzekering ook een
optie. Hierbij sluiten u en uw zakenpartner(s) de verzekering op elkaars
leven. Neem contact met ons op en wij zoeken voor u uit wat voor u de
beste oplossing is.

Hulp bij juridische cnflicten
Of u nou zzp’er of eigenaar van een groot bedrijf bent, als ondernemer
loopt u juridische risico’s. Denk aan conflicten met klanten, leveranciers,
personeel of overheid. En ook aan het verhalen van materiële of
letselschade en aan problemen bij arbeidsrecht of sociale wetgeving.
Sommige voorvallen kunt u best zelf oplossen. Maar wat als het
ingewikkelder wordt en er bijvoorbeeld een gang naar de rechtbank aan te
pas komt? Dan kan een zakelijke rechtsbijstandverzekering uitkomst
bieden. De premie wordt onder andere gebaseerd op de grootte van uw
bedrijf, aantal werknemers, hoogte van de omzet en de aard van uw
onderneming. U bent verzekerd van advies en ondersteuning van juristen
en hulp bij incassoproblemen. (Voorwaarden verschillen per verzekeraar.)
Het is verstandig eens te bedenken welke juridische risico’s er zijn voor uw
bedrijf, welke hulp u nodig heeft en wat uw
ondernemersaansprakelijkheden zijn. Neem hiervoor contact met ons op,
zodat u goed geïnformeerd kunt beslissen of een
rechtsbijstandverzekering iets voor u is.
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