Dank u wel voor uw interesse in De Kroon Adviseurs.
In deze brochure vindt u informatie over

De Kroon Voordeelpas

Met De Kroon Voordeelpas kunt u vele honderden euro's per jaar besparen. In de
meeste gevallen zelfs duizenden euro’s. Met De Kroon Voordeelpas ontvangt u
grote kortingen op verschillende diensten en producten van De Kroon Adviseurs,
maar ook van de bedrijven die aangesloten zijn bij De Kroon Voordeelpas.

De voordelen op een rij:
1) Gratis boekhoudmodule
2) Kortingen van verschillende bedrijven
3) Kortingen op de voordeligste webshop
4) Opleidingen en cursussen
5) Laagste bemiddelingskosten kinderopvang in Nederland
6) Belastingzaken
7) Fiscale Rechtshulp Abonnement

Voordelen met De Kroon Voordeelpas
1) Gratis boekhoudmodule
Met de voordeelpas is de boekhoudmodule gratis. Onze boekhoudmodule is
overzichtelijk en eenvoudig in gebruik en daarmee voldoet u aan de
wettelijke administratieplicht. Met onze boekhoudmodule ziet u geen enkele
aftrekpost meer over het hoofd en bespaart u tijd en geld.

Zie: https://www.dekroon-gastouder.nl/

2) Kortingen van verschillende bedrijven
Verschillende bedrijven hebben aangegeven aanzienlijke kortingen te willen
geven op hun producten en/of diensten aan houders van De Kroon
Voordeelpas. Houders van de pas kunnen kortingen krijgen van 8% tot en
met 20% op alle producten die aangeboden worden.

Zie: https://www.dekroon-voordeelpas.nl/aangesloten-bedrijven/

3) Kortingen op de voordeligste webshop
De Kroon Voordeelshop biedt u een uitgebreid assortiment met meer dan 10.000
artikelen, bestaande uit geschenken, gadgets, decoraties, sfeer, ontspanning, vrije
tijd, keuken- en huishoudelijke producten tegen concurrerende prijzen.

Maakt u gebruik van De Kroon Voordeelpas, dan krijgt u hier bovenop nog een
korting van 10%.

Zie: https://dekroon-voordeelwinkel.ccvshop.nl/

4) Opleidingen en cursussen
Met de voordeelpas krijgt u aantrekkelijke kortingen op interessante
cursussen die wij bieden om de kwaliteit van gastouders te kunnen
waarborgen. Voor de herkenbaarheid van de vraagouders kunnen gastouders
met de door ons aangeboden cursussen zich ontwikkelen tot een excellente
gastouder met een kwaliteitskeurmerk.
Als houder van De Kroon Voordeelpas kunt u bij ons terecht voor een
uiteenlopend aantal cursussen, die zowel te maken kunnen hebben met de
opvoeding en veiligheid van het kind als voor uw eigen onderneming (hoe
werf ik klanten, hoe stel ik een ondernemingsplan op enzovoort).

De cursussen worden meestal via webinairs gegeven, zodat u van uw
huiskamer of werkruimte ons overal in het land kunt volgen. De webinairs
worden door ons samengesteld, en gepresenteerd door een deskundige ten
aanzien van de inhoud van de cursus. De deskundige kan de stof niet alleen
helder en duidelijk uitleggen, maar ook direct antwoord geven op uw vragen.

Zie: https://www.dekroon-opleidingen.nl/

5) Laagste bemiddelingskosten kinderopvang in Nederland
Gaat u uw kind bij een gastouder onderbrengen? Dan kiest u voor de beste plek
voor uw kind. En wil u gebruik maken van kinderopvangtoeslag, dan heeft u een
gastouderbureau nodig, die formeel de bemiddeling doet.

De bemiddeling van een gastouderbureau hoeft niet duur te zijn. Zo betalen de
vraagouders, die in bezit zijn van De Kroon Voordeelpas, voor bureau- en
bemiddelingskosten bij Gastouderbureau Excellent slechts € 6,00 per kind per
maand.

Zie: https://www.gobexcellent.nl/

6) Belastingzaken
De Kroon Adviseurs behoort staat bekend als dé belastingspecialist voor gastouders
en zorgondernemers.
Houders van De Kroon Voordeelpas krijgen aantrekkelijke kortingen op al hun
belastingzaken.

Ongeacht of het nou om de aangifte gaat of om fiscale processen. De beste fiscale
diensten vindt u bij De Kroon Adviseurs.
Klanten van De Kroon Adviseurs hoeven de ambtelijke taal van de Belastingdienst
niet zelf te bestuderen. Wij bieden onze klanten gemak. Scan de brief van de
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Mocht u nog suggesties of vragen hebben dan vernemen wij dat graag van u.

Contactpersoon:
Gijs Steijsiger (076 581 2 883)
De Kroon Adviseurs C.V.

Weidehek 32 | 4824 AS Breda
076-5812883

info@de-kroon-adviseurs.nl
www.de-kroon-adviseurs.nl

