Slapend Rijk

Tekst Pieter Schut Fotografie Ineke Rörik

In de rubriek Slapend Rijk geeft Golf & Lifestyle u tips, waarmee u op vaak simpele wijze veel geld kunt besparen. Deze
keer de tips van Harriet Eijpen, Mascha Adriaanse en Harry
Rörik van HSR Administraties en Belastingen in Bussum,
gespecialiseerd in administraties en belastingzaken.

HSR Adminstraties en Belastingen met van links naar rechts Mascha Adriaanse,
Carla Zwanepol, Harry Rörik en Harriet Eijpen

BUSSUM - Sommige geldbesparende tips liggen zo voor de hand dat

brengen soms onvoldoende scheiding aan tussen zakelijk en privé.

je ze over het hoofd zou zien. Maar de praktijk wijst het uit: als je op

Als je dan maar één keer per jaar de administratie opmaakt, kun je

tijd je administratie op orde hebt, houd je geld in je zak. Voorbeeld uit

voor vervelende verrassingen komen te staan . Als je teveel privé

de praktijk van Harriet Eijpen van HSR Adminstraties: "Bij een klant van

opneemt kom je aan het eind van een minder goed jaar voor ver-

ons werden al twee jaar lang iedere maand 39 Australische dollars

rassingen te staan. Daarom kun je beter even per maand of per

via de credit card afgeschreven. Voor een WiFi-aansluiting in Zuid

kwartaal de stand opmaken van je administratie. Tijdigheid is het punt.

Amerika. Oplichting natuurlijk, maar als je niet tijdig reageert ben je

Je moet als ondernemer steeds weten waar je staat" .

toch je geld kwijt".
Eijpen: "Rijke mensen die wij kennen zijn ook zo begonnen. Wat je niet
" Dat geldt ook voor betalingen via de bank. Als je binnen enkele

uitgeeft blijft in je zak zitten en daar word je rijk van. Sommige mensen

dagen reageert op een verkeerde afschrijving kun je die terug laten

zijn zo laat met het aangeven dat ze boetes krijgen van de fiscus .

boeken, maar als je bankafschriften niet bekijkt, dan ben je die

Dat is geld uit het raam gooien. Als je zaken te laat inlevert betaal je

bedragen gewoon kwijt".

ook weer te veel rente . Helaas Pindakaas. Dat is gewoon zonde".

Harry Rörik: "Zo gaat dat ook met toeslagen die via de fiscus
uitgekeerd worden. Voor huur, zorg en kinderopvang bijvoorbeeld .
De overheid wijzigt de spelregels nogal eens, maar je eigen situatie
kan ook veranderen . Dan krijg je soms maandenlang te veel uitge-

De core business van HSR Administraties en Belastingen is het
samenstellen van jaarrekeningen en alles wat daarbij hoort, zoals
belastingaangiften, btw-aangiften en boekhoudingszaken. Het
bedrijf, gevestigd in Bussum heeft als partners vader en dochter

keerd. Als je dat niet tijdig in de gaten hebt kan dat aardig oplopen .

Harry Rörik en Harriet Eijpen en Mascha Adriaanse. Carla Zwanepol

Als je een paar tientjes te veel krijgt valt dat misschien niet op, maar

is administratief medewerker.

als je ineens 1200 euro terug moet betalen, direct, dan heb je een
probleem . Die toeslagen zijn immers niet voor mensen die al stinkend

Rörik: "Het leuke van dit vak is niet om alleen maar cijfertjes in de

rijk zijn . Dus als er een verandering in je situatie is kun je beter direct

computer te stoppen. Je moet weten wie achter die cijfers zit, het

reageren. Als je er bovenop zit spaar je dan geld uit en kom je niet
voor verrassingen te staan. Het gekke is dat je met de fiscus heel
goed over betalingsregelingen kunt praten. Maar niet als je je spullen

gaat om het persoonlijke contact met mensen".
Eijpen: "Onze slogan is Hart voor UW zaak. Wij zijn er vooral voor
ondernemers en wij willen zelf in elk geval niet slápend rijk worden".

niet op tijd inlevert"
Problemen door niet tijdig reageren of administreren ziet Rörik ook
bij kleinere ondernemers en met name bij eenmanszaken. "Mensen

www.hsradministraties.nl
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