Welkom bij Karssen Financieel
Partner voor TANDARTSEN
Welkom bij Karssen Financieel, een modern en allround financieel adviesbureau voor
advies én oplossingen.
We staan medische professionals, ZZP’ers, vrije beroepsbeoefenaren en particulieren bij
met onafhankelijk financieel advies in de ruime zin van het woord. Karssen financieel
verzorgt graag je verzekeringen, begeleidt bij het starten of overnemen van een praktijk
en adviseert over hypotheken en contracten. Bovendien is Karssen Financieel hét adres
voor advies over pensioen/vermogensopbouw.
Karssen Financieel heeft zich onder andere gespecialiseerd in dienstverlening voor de
startende tandarts.
Kennis van medische beroepen
Als (aankomend) tandarts heb je uiteraard te maken met diverse nieuwe zaken. Of je nu
waarnemend tandarts bent of in loondienst, er komt van alles op je af. Dat terwijl je
liever met je eigen vak bezig bent.
De grondige kennis van medische beroepen en de aanwezige financiële inzichten maken
Karssen Financieel tot een uniek bedrijf in de branche. Daarnaast hebben we intensieve
samenwerkingen met experts op het gebied van juridisch en fiscaal advies. Adviseren
betekent bij ons geen producten verkopen, maar passende oplossingen bieden voor onze
klanten.
Wat kan Karssen Financieel voor de startende tandarts betekenen?
Ben je net begonnen als tandarts of gaat dit binnenkort gebeuren, dan nodigen we je
graag uit voor een kopje koffie. Vanuit onze ervaring en expertise in de medische wereld,
en met name bij starters, ZZP’ers en kleine zelfstandigen, kennen we de klappen van de
zweep. Op welke manier je ook begint met je carrière als tandarts, wij kunnen je vooraf
al uitgebreid informeren over de risico’s waarmee je te maken krijgt. Hierbij kun je
denken aan beroepsaansprakelijkheid, juridische vraagstukken, rechtsbijstand en
arbeidsongeschiktheid.
Door regelmatig contact te houden kunnen we, zeker in de opstartfase, een vinger aan
de pols houden op financieel gebied. Uiteraard alleen wanneer je dat noodzakelijk acht.

Persoonlijke adviseur voor een schappelijke prijs
Vanuit onze ervaring blijkt dat veel startende ondernemers het prettig vinden om met
een adviseur van gedachte te wisselen over het (zelfstandig) ondernemerschap en de
uiteenlopende zaken die daarbij komen kijken.
Karssen Financieel bied je zo’n adviseur. En voor een zeer schappelijke prijs.
Ervaar de persoonlijke begeleiding van Karssen Financieel. Zo kom je nooit voor
verrassingen te staan en kun je je volledig richten op je vak. Je bent tenslotte niet voor
niets tandarts geworden…
Karssen Financieel biedt o.a.:
-

Financieel advies en advies m.b.t. VAR (nieuwe situatie DBA), KvK etc.
Contractbeoordeling
Verzekeringen
Praktijkadvies en -bemiddeling
Onderhandelingen bij associatie, overname of samenwerking
Risicobeperking op privé en zakelijk gebied
Berekening van goodwill en overnamesommen
Beoordeling van praktijkkosten
Begeleiding bij het maken van een ondernemingsplan
Financiële analyse van een nieuwe praktijk

Bel 033-7410111 of mail naar info@karssenfinancieel.nl voor een vrijblijvende kennismaking.

Karssen

Startende Tandarts Module

Waar loop je tegenaan als startende tandarts? Wat zijn de valkuilen? Dit soort
belangrijke vragen beantwoorden we graag in een eerste oriënterend (en geheel
vrijblijvend) gesprek. We bespreken de belangrijkste financiële, fiscale en juridische
zaken waarmee je te maken krijgt. Dit geldt zowel voor je zakelijke als je privé-situatie.
Tot in de puntjes geregeld
Karssen Financieel kan je van dienst zijn bij het vinden van een geschikte opdrachtgever.
‘Geschikt’ in de zin van een opdrachtgever die past bij je situatie en wensen, maar ook
kunnen we je vanuit ons uitgebreide netwerk aan interessante contacten helpen.
Verder is de rechtsvorm belangrijk. Treed je toe tot een maatschap? Blijf je zelfstandig?
Eenmanszaak? Ga je in loondienst werken? De voorwaarden en wettelijke eisen kunnen
aanzienlijk anders zijn. We leggen je graag de voor- en nadelen uit.
Tot slot helpen wij je graag bij het inschrijven bij de KVK en uw BIG registratie.
Uw persoonlijke adviseur
Zoals vermeld staan we je graag bij met advies over vrijwel alle zaken waarmee je bij de
uitoefening van je beroep te maken krijgt. Maar Karssen Financieel doet meer…
Als je persoonlijke adviseur komen we wanneer nodig (samen met jouw) aan de
onderhandelingstafel als gaat om bijvoorbeeld de toetreding tot een praktijk of bij
geschillen.
De ervaring leert dat wij vanuit onze expertise, maar ook door een onafhankelijke blik,
vaak meer uit een onderhandeling weten te halen dan wanneer je dat zelf doet. Hoewel
we ons te allen tijde zakelijk opstellen, hebben we uiteraard altijd jouw ideale scenario
als uitgangspunt.
Met een gerust hart aan de slag
Je hebt ervoor gekozen om tandarts te worden. En niet om de helft van je tijd bezig te
zijn met belastingtechnische zaken, zakelijke beslommeringen, onderlinge verdeelsleutels
en verhoudingen etc. Dat is nu net waar Karssen Financieel wél voor gekozen heeft.
Bovendien hebben wij aantoonbare kennis en ervaring in jouw branche, waardoor we
snel en efficiënt de beste voorwaarden voor jouw situatie kunnen realiseren. Direct aan
de slag, zonder onverwachte risico’s? Neem contact op met Karssen Financieel voor een
vrijblijvend gesprek!
Speciale aanbieding
Speciaal voor de Startende Tandarts bieden we een abonnement aan. Deze unieke
‘Zakelijk serviceabonnement’ module kost je slechts € 325 per jaar en de kosten zijn
aftrekbaar voor zelfstandigen.
In dit abonnement heb je o.a. recht op de volgende diensten:
- Periodieke update van jouw verzekeringen
- Premiecheck huidige verzekeringen
- eenmalig kosteloos oriëntatiegesprek over jouw pensioen
- eenmalig kosteloos oriëntatiegesprek mbt praktijkovername, praktijkverkoop of
verkoop maatschapsdeel
Tevens bieden we speciaal voor tandartsen het MedZorg® Mondzorg product. Binnen de
module ‘Recht’ betaal je voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een zakelijke

rechtsbijstandverzekering respectievelijk € 175,- en € 134,55 per jaar.
Door jouw pakket uit te breiden met verschillende aanvullende verzekeringen, kan je
pakketkorting oplopen tot maar liefst 12%!

Bel 033-7410111 of mail naar info@karssenfinancieel.nl voor een vrijblijvende kennismaking.

Karssen

Arbeidsongeschiktheid Module

In je (toekomstige) beroep is een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering eigenlijk
onmisbaar. Maar waar moet je nu precies op letten? Welke verzekering past bij jouw
situatie? Wat is de looptijd? Hoe hoog is de premie? Er zijn allemaal zaken waar je zelf
weinig zicht op hebt. Karssen Financieel staat je graag bij in deze keuze. Dat is geen
kwestie van de beste offerte kiezen, maar een duurzame samenwerking, gebaseerd op
wederzijds vertrouwen en een uitgebreide screening van jouw situatie.
Hoe gaan we te werk?
Nadat we ons uitgebreid hebben laten informeren over je (financiële) situatie,
toekomstverwachtingen en uitgavenpatroon, gaan we samen op zoek naar een product
dat aan jouw wensen en eisen voldoet. Het spreekt voor zich dat de gekozen AOVverzekering, mocht er iets fout gaan, altijd de kosten van jouw dagelijks
levensonderhoud kan dekken.
Verder is de premie onder andere afhankelijk van het eigen risico, de duur van de
uitkering en de eindleeftijd van de polis. In alle rust bespreken we jouw situatie en
zoeken een verzekering die voldoet aan jouw wensen.
Wanneer we exact op een rijtje hebben waarnaar je op zoek bent, gaan we op zoek naar
de beste aanbieders. Hieruit volgen in de regel gemiddeld drie offertes, die we uiteraard
uitgebreid bespreken en toelichten. We werken niet voor niets op basis van onderling
vertrouwen en komen alleen samen tot de beste oplossingen.
Blijvende aandacht
Ook na het afsluiten van de verzekering blijven we onze klanten bijstaan. Stel dat er iets
wijzigt in jouw privé-situatie of in jouw zakelijke situatie, dan kan dit gevolgen hebben
voor jouw AOV-verzekering. Ook komt het voor dat de fiscus tussentijds met nieuwe
wet- en regelgeving komt die jouw verzekering kan beïnvloeden. Als jouw persoonlijke
adviseur heeft Karssen Financieel de markt én uw producten in de gaten en wij
informeren je wanneer er relevante wijzigingen optreden. Zo kun je je gewoon op jouw
werk blijven richten.
Arbeidsongeschikt. En nu?
Zelfs wanneer je daadwerkelijk arbeidsongeschikt raakt, kun je blijven bouwen op
Karssen Financieel. Zo zorgen we voor een professionele behandeling van jouw dossier,
kunnen we je assisteren bij gesprekken met arbeidsdeskundigen of verzekeraars, bij het
behandelen van eventuele claims en meer… We doen er alles aan om de periode van
arbeidsongeschiktheid zo kort mogelijk te laten zijn en bij blijvende
arbeidsongeschiktheid het maximale uit jouw verzekering te halen. Een veilig gevoel…
Speciale aanbieding
Het afsluiten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering kost je eenmalig slechts €350
per jaar. Voor het jaarlijkse onderhoud betaal je eveneens € 350. Werkzaamheden die
onder het abonnement vallen zijn onder andere:
•

Verwerken van aanvragen

•

Verwerken van wijzigingen op bestaande polissen

•

Registreren van een door jouw ingestuurd schadeformulier

•

Zorgen dat je de juiste schadevergoeding ontvangt

•

Hulp bij het invullen van een schade-aangifte

•

Periodieke afspraak met je adviseur

•

Oriëntatie- en adviesgesprek arbeidsongeschiktheidsverzekering

•

Vergelijken en selecteren van verzekeringsmaatschappijen

•

Opstellen van tenminste 3 passende offertes AOV

•

Begeleiding bij correct aanvragen van je verzekeringen
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Karssen

Aangifte IB & Jaarrekening module

Sommige zaken kun je als (startende) tandarts niet omheen. Zo verplicht de
Belastingdienst je om ieder jaar een gedegen aangifte te doen van je
inkomstenbelasting. Karssen Financieel heeft intensieve samenwerkingen met
gerenommeerde kantoren die zowel je aangiftes verzorgen als je jaarrekening opmaken.
We beschikken over een uitgebreid netwerk van erkende administratiekantoren, ervaren
juristen, fiscalisten en accountants. Zo ben je verzekerd van de financiële en mogelijk
juridische hulp die je nodig hebt.
Wens je in contact te komen met een van onze partners dan horen wij dat graag.
Bel 033-7410111 of stuur een e-mail naar info@karssenfinancieel.nl voor een vrijblijvende
kennismaking.

