Nagtzaam Financiële Planning:
• geeft inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie
• zorgt ervoor dat uw toekomst op financieel gebied goed geregeld is en dat geeft rust

Nagtzaam Financiële Planning.
Wij bepalen samen met u de richting...

Nagtzaam multidisciplinair advies
Nagtzaam Accountants & Fiscalisten beschikt binnen haar organisatie en netwerk over
alle benodigde disciplines om u op alle belangrijke terreinen adequaat te kunnen adviseren.
Adviesdiensten:
• Fiscaal-juridisch Advies
• P&O Advies
• Nagtzaam BedrijfsOverdracht
• Nagtzaam Strategisch Advies
• Nagtzaam Financiële Planning

Nagtzaam Accountants & Fiscalisten
• Zekerheid en deskundigheid door ruim 20 jaar (familiebedrijf)ervaring
• Persoonlijke aandacht en klantgerichte dienstverlening staan voorop
• Objectief en onafhankelijk
• Praktische oplossingen op maat

Onze werkwijze

Nagtzaam Accountants & Fiscalisten, uw zesde zintuig

Tijdens een intakegesprek maken we een volledige inventarisatie van uw ‘basisgegevens’. Hieronder vallen
bijvoorbeeld inkomen en de samenstelling van uw vermogen. Ook inventariseren wij ‘variabele gegevens’,
zoals uw bestedingspatroon. Vervolgens geeft u zelf uw gewenste inkomens- en vermogenssituatie aan
voor de toekomst. Met deze input komen de deskundigen van Nagtzaam tot een advies: wat is, op basis
van uw gegevens, dé manier om uw financiële middelen in te zetten. Meestal komen we tot twee adviesvarianten, beschreven in een tussentijdse rapportage. Die bespreken we uitvoerig met u. We passen
eventueel nog zaken aan en komen zo tot een definitief rapport. Dit geeft onder andere aan hoe u tot een
optimale verzekerings- en beleggingsoplossing kunt komen.
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Nagtzaam Financiële Planning.
Wij bepalen samen met u de richting...

…en halen eruit wat erin zit.

Met de nadruk op nazorg
Nagtzaam maakt iedere twee jaar een afspraak om door te nemen in hoeverre eventuele wijzigingen
in uw financiële situatie van invloed zijn op uw financiële planning. Nazorg krijgt bij ons dus veel
aandacht, we laten u nu eenmaal niet graag ronddobberen.

Wij openen graag de fles met u!

Uw financiële middelen optimaal inzetten

Financiële planning met de voordelen van Nagtzaam

Objectieve deskundigheid

Een boot, eerder stoppen met werken of bedrijfsopvolging, Nagtzaam Financiële Planning, een product
van Nagtzaam Accountants en Fiscalisten, geeft u een duidelijk beeld van uw (toekomstige) financiële
situatie. We stellen vast of de bestaande vermogenspositie en getroffen inkomensvoorzieningen voldoende
zijn om aan uw wensen en eisen voor de toekomst te voldoen. Onze accountants en fiscalisten adviseren u
op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied en over de manier waarop u met uw vermogen kunt omgaan.
We zetten uw financiële middelen optimaal in. Samen met u bepalen we de richting. En halen er vervolgens uit wat erin zit.

Nagtzaam Financiële Planning geeft inzicht in uw huidige financiële situatie. Aan de hand van deze
solide basis bepalen onze adviseurs de weg om uit te komen bij de door u gewenste en voor u haalbare
toekomstige situatie. We gaan voor het best mogelijke resultaat. Met Nagtzaam Accountants en Fiscalisten
heeft u een grote zorg minder. Uw toekomst is op financieel gebied goed geregeld en dat geeft rust. We zijn
een objectieve en deskundige partner. We bekijken grondig uw specifieke persoonlijke situatie. En zetten
aan de hand daarvan alle mogelijkheden op een rijtje. Nagtzaam Accountants en Fiscalisten verzekert u
bovendien van goede nazorg. Uw situatie kan veranderen, onze deskundigheid niet. Onze expertise blijft
tot uw beschikking staan en we komen altijd tot een oplossing.

Iedereen heeft zo zijn eigen plannen. Maar ook zijn eigen specifieke financiële situatie. Nagtzaam Financiële planning biedt het benodigde maatwerk. We geven u een duidelijk beeld van uw huidige financiële
middelen. En stellen u zo in staat om weldoordachte beslissingen te nemen met betrekking tot uw
toekomst. De expertise van Nagtzaam staat borg voor een deskundig en kwalitatief hoogwaardig plan.
Wij geven u inzicht in uw mogelijkheden en staan voor u klaar met advies op fiscaal en bedrijfseconomisch
gebied en over de manier waarop u met uw vermogen kunt omgaan. Geheel objectief. Wij hebben namelijk
geen enkel belang bij de oplossing die u uiteindelijk kiest. Behalve dan, dat u de juiste beslissing neemt.

