
Betaalt u niet teveel belasting?
En hoe zit het met uw premies?

Adviesbureau Modest
helpt u met:

Sociale zekerheid
Belastingen
Verzekeringsadvies
Risicobeheersing
Subsidies

Spaarndammerdijk 73
2063 JW Spaarndam West

T  023-2024876  
M  06-23930925 
E  info@advies-modest.nl
W  www.advies-modest.nl

praktijkervaring en onze tomeloze ambitie zijn wij in staat om 
dit onderzoek op een professionele en adequate manier te 
verrichten. Binnen afzienbare tijd brengen wij de besparingen 
voor u in kaart.

Wij van Adviesbureau Modest gaan graag voor u aan het werk!

Kijk voor meer informatie en referenties op 
www.advies-modest.nl 

De volgende referentie willen wij u echter niet onthouden;
‘Natuurlijk zijn er meerdere bureaus die dit soort werk doen, maar 
kenmerkend aan Modest is de aanspreekbaarheid/korte lijnen en 
consequent terugrapporteren. Daarnaast is Modest op de hoogte van 
de interpretatie van de gegevens uit de salarisadministratie. Ik beveel 
Modest van harte aan!’

Meer weten over uw besparingen?
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!



Adviesbureau Modest, de specialist in 
sociale zekerheid, fiscale zaken en verzekeringen

Wij van Adviesbureau Modest helpen uw onderneming met het behalen van financieel voordeel.

Als financieel adviseurs bedrijven wij topsport! De sport van 
het zoveel mogelijk geld opsporen voor uw onderneming. Het 
gaat hierbij o.a. om realiseren van subsidies en terugvragen 
van teveel betaalde premies en belastingen. In de praktijk 
blijkt dat de gedifferentieerde WAO- en WGA premies, in veel 
gevallen door de uitvoeringsinstelling niet correct zijn vastge-
steld. Dit heeft tot gevolg dat er mogelijk ook door uw bedrijf 
jarenlang teveel premie is betaald. Een zorgvuldige controle is 
daarom erg zinvol en dat doen wij graag. Voor veel bedrijven 
en gemeentes hebben wij in de afgelopen jaren een flinke 
besparing gerealiseerd.

De oorzaak hiervan ligt veelal in een onjuiste toerekening van 
arbeidsongeschikte werknemers door de uitvoeringsinstellin-
gen. Om deze toerekening goed te kunnen controleren is een 

diepgaande dossierstudie en 
specifieke kennis van de WAO 
en WGA noodzakelijk. Wij 
hebben hiervoor gestudeerd 
en door onze jarenlange 
praktijkervaring kunt u deze 
werkzaamheden met een 
gerust hart aan ons toever-
trouwen.

Indien uw bedrijf tot de zoge-
naamde “grote onderne-
mingen” behoort en daarbij 
omslaglid is voor de WAO en 
WGA, kan het uw onderne-

ming veel geld opleveren. Uiteraard zullen wij de onterecht in 
rekening gebrachte premies bij de desbetreffende instanties 
verhalen. 

Onze tarieven
Onze werkzaamheden doen wij op basis van “no cure - 
no pay”! Zodra de herzieningsverzoeken door de verschil-
lende instanties zijn gehonoreerd, brengen wij een vast 
percentage van de gerealiseerde besparing in rekening. 
De afhandeling van aanvragen bij het UWV en de Belasting-
dienst vergt veel tijd, maar onze factuur sturen wij pas nadat 
het daadwerkelijke resultaat is beoordeeld en voldaan. Bij 
geen resultaat volgt dus geen factuur, u beschikt dan wel over 
de wetenschap dat uw administratie geheel op orde is.  

Uw administratie
Natuurlijk hebben wij een aantal zaken nodig om een goede 
beoordeling te kunnen maken, wij proberen u op administra-
tief gebied zo min mogelijk te belasten. Met een machtiging 
en de benodigde gegevens uit de loonadministratie vragen wij 
informatie aan bij het UWV en de Belastingdienst. Onderzoek 
in personeelsdossiers doen wij bij voorkeur op uw adres, zodat 

dossiers het pand niet hoeven 
te verlaten. Alle andere zaken 
kunnen via de mail of per 
post worden afgehandeld. 
Uiteraard gaat alles in overleg 
en kunt u ervan uitgaan dat 
wij de door u verstrekte gege-
vens te allen tijde vertrouwe-
lijk zullen behandelen. 

Voorts beoordelen wij uw 
loonadministratie. We contro-
leren of er optimaal gebruik 
wordt gemaakt van de wette-
lijke regelingen, afdrachtver-
minderingen, premiekortin-
gen en of de vangnetregeling 
ZW wel correct is toegepast. 
Ook hier heeft u veel profijt 
van onze brede kennis en 
praktische aanpak. Door onze 
deskundigheid, jarenlange 


