
Het ZZP Mentor® Pakket voor de Zelfstandig Professional  

    2Ω Financial Mentoring



Het ZZP mentor® pakket is volledig gericht op het  ontzorgen van de  
Zelfstandig Professional 

2Ω 
 

2Omega:  
 

•  neemt de hele stroom van facturen, bonnetjes, 
administratie, jaarstukken, belastingaangiften uit handen 

•  verwerkt, checkt en regelt 
•  In de cloud oplossing: veilig, betrouwbaar, geen IT kennis inhuur nodig, 

altijd back-up 
  

Jij hebt nauwelijks nog omkijken naar je administratie en krijgt: 
 

•  online 24/7 inzicht in je financiële positie,  
•  een persoonlijke financiële mentor, zekerheid  

•  meer tijd om efficiënt te ondernemen 
•  waar je ook bent, alles bij de hand  
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Van schoenendoos naar smartphone 

Financiële Cockpit 

Scan & Post service 

Financiële Mentor 

•  Onbeperkt telefoon en e-mail contact 
•  Financiële coaching 

•  Scanner, Smartphone, e-mail 
•  Postbus service: optie 
•  Dropbox business 
•  Digitaal archief 

•  Online navigatie in je  
     financiële positie: 24/7 altijd
     alles bij de hand online via  
     de cloud 
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Cockpit 

•  Financiële positie: omzet, kosten en resultaat per periode en  
     vergelijking met vorig jaar: grafisch ondersteund 
•  Openstaande posten per klant, leverancier en ouderdoms- 
     analyse 
•  Omzet per klant 
•  Kosten detail 
•  Bank afschriften, liquiditeit 
•  Digitaal archief 
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Scan en Post 

‘daarna geen omkijken meer’ 

•  scan facturen en bonnen met jouw smartphone of tablet 
•  automatische invoer 
•  verwerking in de boekhouding door ons binnen 48 uur 
•  e-mail je urenverantwoording en wij verzorgen digitaal je verkoop facturatie 

•  digitaal archief:  
 

ü  jouw administratie voldoet aan de bewaarplicht van de Belastingdienst, 
       te weten 7 jaren en op redelijk termijn controleerbaar zijn 
ü  altijd en overal beschikbaar 
ü  geen papieren archief meer nodig 

•  postbus en e-mail service: indien jij dat wilt kun jij je leveranciers en klanten ons postadres  
       en centrale e-mail account doorgeven: 
       wij zorgen dat alle post en digitale post wordt verwerkt 
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Mentor 
‘krijg toegang tot kennis en ervaring’ 

Een financiële Mentor heeft: 
 
•  minimaal 15+ werkervaring in het bedrijfsleven 
•  niet uitsluitend accountants- of boekhoudkantoor ervaring 
•  een opleiding gevolgd in bedrijfseconomie en /of accountancy 
•  tijd om mee te sparren  
•  een financieel en risicomanagement referentie kader  
•  en geeft jou toegang tot kennis en ervaring  
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Het ZZP mentor® pakket ontzorgt: 
jij bepaalt zelf hoeveel je wilt uitbesteden! 
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+ 
•  Salarisadministratie DGA 
      en aangifte Loonheffingen 
•  Aangifte Vennootschapsbelasting 
•  Postbus service 
•  Overige: maatwerk zoals 

ü  projectadministratie,  
ü  budgettering 
ü  voorraadadministratie 

•  Boekhouding Cloud 

•  Koppeling internetbankieren 
•  Scan en herken invoer 
•  BTW aangifte en indienen 
•  Financiële cockpit altijd en overal 
•  Factureren aan jouw klanten en 
      koppeling met je boekhouding 
•  Check & verwerk 
•  Digitaal archief Cloud 

•  Koppeling met mobile Apps 
 
 

+ 
•  Financiële mentor 
•  Jaarrekening * 
•  Aangifte  
      Inkomstenbelasting 
 
 
 
 
 
          * eenmanszaak 

Basis Plus Opties 
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Het ZZP mentor® pakket: 
Vaste prijs per maand, geen verrassingen 

Alle prijzen zijn exclusief btw en per maand 

Basis •  120 transacties per jaar:  60,- euro 
•  >120 / < 240 transacties per jaar:  25,- euro extra   
 

Plus •  120 transacties per jaar:  75,- euro  
•  >120 / < 240 transacties per jaar:  25,- euro extra   
 

Opties 
•  Salarisadministratie DGA + aangifte loonheffingen: vanaf  10,- euro 
•  Aangifte vennootschapsbelasting fiscale eenheid: vanaf  15 euro 
•  Post en e-mail account service:  7,50- euro  
•  Overige maatwerk: prijs vooraf op basis offerte 
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Rob Boemen RA 
0651 335 992 
rob.boemen@2omega.nl 
 
Renco Huis MBA 
0621 534 273 
renco.huis@2omega.nl 
 
Diederick Meeùs 
0653 206 985 
diederick.meeus@2omega.nl 
 

2Omega VOF 
Oude Vest 4 

4811 HT Breda 

 
www.2omega.nl 

 

    2Ω Financial Mentoring

Vraag ook naar onze andere producten: ZZP Starter Pakket®. FD Flex Pakket®, Pre Audit Pakket® en Financiering  
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