
Dagelijks ziet, leest of hoort u via de krant,
uw smartphone, internet, televisie of mail-
box wel iets over verzekeringen, hypothe-
ken of geldzaken. Meestal zijn het reclames
om u over te halen een financieel product af
te sluiten. Het ene aanbod lijkt nog aantrek-

kelijker dan het ander. Welk bedrijf, persoon
of bank achter al die verschillende reclames
zit, blijft in veel gevallen onduidelijk. En toch
wilt u zaken goed geregeld hebben. Weinig
dingen in het leven zijn immers zeker. En u
kunt zich tegen veel zaken in het leven verze-
keren. Maar weet u of u niet te veel verzeke-
ringen hebt afgesloten of juist te weinig? En
hoe weet u of u niet teveel premie betaalt?

Het online regelen van verzekerings- en
geldzaken lijkt een vrijblijvende, populaire en
makkelijke handelswijze. De vraag is echter
of u dat op deze manier wilt doen en of u hier
een goed gevoel bij heeft. 
Ervaring heeft mij en andere klanten 
geleerd dat het twijfelachtig is of u veel geld
bespaart door álle geldzaken via internet te
regelen.

Dat is ook de reden dat ik u uit overtuiging
mijn diensten aanbied. Ik ben Roel Snie-
kers. Geen virtuele contactpersoon via 
internet. Gewoon iemand zoals u. Geboren
en getogen in Ittervoort en daar nog steeds
woonachtig. Na mijn studie heb ik van 
verzekeringen, pensioenen en hypotheken
mijn vak gemaakt. Vanuit mijn kantoor aan
de Concordiastraat in Ittervoort zoek ik al
jarenlang voor mijn klanten de juiste balans
tussen zekerheid en de kosten die die 
zekerheid met zich meebrengt. 
Dat kan ik ook voor u doen!

Ik  kies ervoor om op een persoonlijke 
manier, in een gesprek, in het dialect of 
ABN,  aan de keukentafel uw verzekeringen,
pensioen(en) en hypotheek, onder de loep te
nemen. Ik vraag door tot ik alles goed op een
rijtje heb. Dat verbaast klanten wel eens. De
vragen die ik stel hadden ze van te voren niet
verwacht en juist dát maakt het verschil!

Op mijn kantoor werk ik alles uit en daar zet
ik mijn conclusies duidelijk en overzichtelijk
op papier. Daarbij gaat het om het zorgvuldig
in kaart brengen van uw risico’s waarbij ik u
zal adviseren met welke producten deze risi-
co’s het beste afgedekt kunnen worden. Ik

ben onafhankelijk. Dat
geeft mij en daardoor u
een grote mate van vrij-

heid om zaken te doen met alle verzekeraars,
hypotheek en financieringsverstrekkers.
Daarbij adviseer ik u maatschappijen die 
regelmatig op polisvoorwaarden worden 
beoordeeld en waarvan ik de ervaring heb
dat ze zaken snel en betrouwbaar afhande-
len.

Deze aanpak heeft het vertrouwen van mijn
huidige klanten. Het vertrouwen dat u nodig
heeft als het om geldzaken gaat die juist in
hun samenhang moeten leiden tot zekerheid
als het erop aan komt.  Ik span mij in het 
vertrouwen steeds weer waar te maken en
adviseer ieder op maat omdat geen mens 
hetzelfde is en hetzelfde wil als het om 
zekerheden en verzekeringen gaat.

Sniekers voor Particulieren

Opleidingen
• Meao bedrijfsadministratie.
• Meao bank- en verzekeringswezen.

Diploma’s
• WFT. (de Wet op het Financieel Toezicht)

erkende diploma’s (Schade, particulier en
bedrijven, leven, beleggen, hypothecair
krediet)

• Erkend Hypotheek adviseur.
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Werkervaring
• Advisering op hypotheekgebied bij diverse

partijen (o.a. kleine assurantie tussen-
persoon, groot intermediair alsmede bij 
diverse banken.  ( ING, Rabobank)

• Advisering op verzekeringsgebied. 
(schade, leven)

• Administratieve afwikkeling van adviezen.
• Frontoffice medewerker, telefonisch 

contact met bestaande klanten om 
productenrange uit te breiden.

• Schadebehandeling verzekeringen.
• Financieel assistent, dossiervoorbereiding.
• Audits uitvoeren op hypotheekgebied bij

grote partijen.
• Beheren van (eenvoudige) bedrijfsadmini-

straties.
• Bijzonder beheer dossiers bij banken 

behartigen met als specifiek aandachts-
gebied reputatierisicodossiers. (als uw
klanten dreigen met media-aandacht of
zaken waarbij banken een reputationeel 
risico lopen)

• Belastingaangiftes voor de particuliere 
sector.

Sniekers blijft bij de tijd Tijden veranderen



Ik ben Roel Sniekers. In deze brochure maakt u kennis met mij en mijn bedrijf.
Ik ben geboren en getogen in het Midden-Limburgse Ittervoort.

Het leveren van financieel maatwerk voor particulieren en bedrijven 
is mijn passie. 

hypotheken
verzekeringen

belastingaangifte
financiële diensten

en levert up-to-date
financieel maatwerk

Een kleine ondernemer heeft het vaak druk.
Een goed teken! De financiële- en salarisad-
ministratie, btw- en belastingaangifte goed
bijhouden kost tijd. Niet het leukste klusje
dat vaak in het weekend of in de avonduren
gedaan moet worden.

Ik verzorg administratieve diensten voor
de ondernemer in het midden- en klein-
bedrijf. Om het voor u als ondernemer 
betaalbaar en overzichtelijk te houden, werk
ik met abonnementen. Een abonnement 
bestaat uit een vast pakket diensten en werk-
zaamheden voor een vaste aantrekkelijke
prijs. 

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf
krijgt u een abonnement en dus een prijs
op maat. En als u groeit, groeit uw abonne-
ment automatisch mee. Mocht het u een tijd
minder gaan, past het abonnement zich
daarop aan.

Ik kan, door mijn kennis, vaardigheden en 
ervaring op het gebied van verzekeringen,
pensioenen en hypotheken een meerwaarde
zijn voor uw onderneming. Als ik de admini-
stratie verzorg kan ik u adequaat ondersteu-
nen bij het maken van de juiste financiële
keuzes voor uw onderneming.

Klanten zien mij als hun financiële 
adviseur. Ik weet hoe de hazen lopen en 
daar kunt u van profiteren. Bovendien ben ik
betaalbaar en toegankelijk. Als kleine onder-
nemer heb ik weinig extra kosten en daar
profiteert u van. Een verder voordeel is dat
ik volledig onafhankelijk ben. Dat geeft mij
en u een grote mate van vrijheid om met alle
verzekeraars, hypotheek en financierings-
verstrekkers zaken te doen. Goed communi-
ceren –in de taal die u spreekt- en
betrokkenheid bij uw bedrijf zie ik als de
basis van onze relatie. 

Een administratieabonnement bestaat uit
• de financiële administratie met 

kwartaalrapportage
• btw-berekening en - afdracht
• salarisadministratie, salarisstroken en 

jaaropgaven

• jaarcijfers
• belastingaangifte

Natuurlijk kunt u ook onze dienstverlening
op uurbasis laten uitvoeren.
U betaalt met het abonnement slechts de
diensten waar u gebruik van maakt.

Prijzen van de abonnementen.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief (fiscaal)
advies en/of ondersteuning via telefoon 
of e-mail.
Prijzen gelden per boekjaar en zijn exclusief
omzetbelasting.

Abonnement voor de Eenmanszaak of  ZZP
Alles inclusief vanaf € 250,00
U verzorgt zelf de boekhouding en aangifte
omzetbelasting met een boekhoudpakket.
De door u ingevoerde mutaties worden door
ons gecontroleerd en waar nodig gecorri-
geerd en/of aangevuld. Daarna stellen wij de
jaarrekening op en verzorgen voor u de aan-
gifte inkomstenbelasting (eventueel inclusief
fiscaal partner).

Abonnement Compleet voor de 
Eenmanszaak  of ZZP
Alles inclusief vanaf € 600,00
De volledige verzorging, controle en 
afsluiting van uw financiële administratie.
Wij verzorgen voor u de aangifte omzet-
belasting. Daarna stellen wij de jaarrekening
op en verzorgen voor u de aangifte inkom-
stenbelasting (eventueel inclusief fiscaal
partner).

Sniekers voor Midden-en Kleinbedrijf

Abonnement voor de BV
Alles inclusief vanaf € 350,00
U verzorgt zelf de boekhouding en aangifte
omzetbelasting met een boekhoudpakket.
De door u ingevoerde mutaties worden door
ons gecontroleerd en waar nodig gecorri-
geerd en/of aangevuld. Daarna stellen wij de
jaarrekening op en verzorgen voor u de aan-
gifte vennootschapsbelasting. Tevens ver-
zorgen wij de publicatiestukken KvK en
notulen AVA.

Abonnement Compleet voor de BV 
Alles inclusief vanaf € 750,00
De volledige verzorging, controle en afslui-
ting van uw financiële administratie. Wij ver-
zorgen voor u de aangifte omzetbelasting.
Daarna stellen wij de jaarrekening op en 
verzorgen voor u de aangifte vennootschaps-
belasting. Tevens verzorgen wij de publica-
tiestukken KvK en notulen AVA.

Abonnement Salarisadministratie
Alles inclusief vanaf € 40,00 per werknemer
per jaar
Kan los of samen met een ander abonnement
worden afgesloten.

Bel of mail. 
Ik kom naar u toe een toelichting geven.
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