Inleiding
Hoi ZZP’er,
Wat fijn dat je dit boek in handen hebt!
Als ZZP’er heb je het best druk “in je eentje”. Naast je vak ben
je vaak, onbewust, met geld bezig.
Je moet je leveranciers betalen, genoeg overhouden voor privé
en zorgen dat je
de Belastingdienst op tijd kunt betalen.
Je weet dat je een reserve moet hebben voor mindere tijden.
En oh ja, je oude dag, dáár moet je ook nog aan denken.
Pfff, het is best lastig om dat allemaal in goede banen te leiden.
Je doet je best en zolang je bedrijf lekker loopt en er genoeg geld binnenkomt, kun je de rekeningen
betalen. Eigenlijk leef je van dag tot dag.
In je achterhoofd weet je dat je het eigenlijk eens goed moet regelen. Maar ja, met het excuus “komt
wel” schuif je deze lastige onderwerpen steeds voor je uit.
Herken je dit?
Nu wil je het voor eens en altijd goed aanpakken; je hebt dit boek gekocht en je gaat ervoor. Top!
In dit boek lees je hoe jij je financiën de baas wordt, voor nu én in de toekomst.
We laten je zien hoe je in het dagelijkse leven op een eenvoudige manier slim met je geld kunt
omgaan.
Een manier waarmee je ook automatisch spaart voor mindere tijden en je pensioen én waardoor je
veel minder over geld hoeft na te denken.
Wij weten zeker dat je na het lezen denkt, “is dit alles” en “waarom heb ik dit niet zelf bedacht”.

Dit gaat natuurlijk niet zomaar. Om dit te bereiken moet je de cijfers van je bedrijf kennen. Als je echt
toekomstgericht wilt ondernemen, is dat superbelangrijk.
En waar vind je die cijfers? In je boekhouding.
Nu zul je wel denken, pff die boekhouding, daar heb ik geen zin in.
Dat snappen we. Maar laten we even duidelijk zijn; je wordt géén boekhouder! We laten jou alleen
zien wat voor jou belangrijk is. De rest laten we lekker over aan je boekhouder.
Wij vertellen jou eerst een aantal “weetjes” die iedere ZZP’er gewoon moet weten. Daarna leggen
we uit wat een boekhouding is, hoe deze in elkaar zit en hoe je deze in zo min mogelijk tijd kunt
bijhouden.
Als je alles gelezen hebt, zul je zien dat het 100% meevalt en dat het niet moeilijk is.
Wij wensen jou veel leesplezier en hopen dat jij door ons boek een aantal “aha” of “oh zit dat zo”
momenten zult krijgen.
Daphne en Margreet

JA, ik wil het boek bestellen!

