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Apeldoorn, december 2020 

Geachte relatie, 

Het was een bijzonder jaar, in meerdere opzichten, met name door het Corona-virus. 

Economisch ging het misschien niet iedereen voor de wind, maar Corona heeft ook zeker invloed 

gehad op u als mens: wellicht heeft u zelf Corona gehad, of een naaste.  

Wij van Consultis hebben ook veel meegemaakt: maar gelukkig geen Corona. Jeroen is goed 

hersteld van zijn hartproblemen van eind vorig jaar, en werkt weer naar vermogen. Ook 

Clementine is dit najaar een paar maanden uit de running geweest, maar dan vanwege prettiger 

omstandigheden: zij heeft op 20 september een zoontje gekregen, Dani, en daarmee is ook 

Jeroen opnieuw opa geworden.  

Nu is het tijd de blik te richten op het komende jaar, 2021. Zullen de maatregelen hetzelfde 

blijven, afzwakken of nog steviger worden? Gaat Corona verdwijnen dankzij vaccinatie, of blijven 

we er tot in lengte van dagen last van houden? Wij hopen van harte dat we straks weer “gewoon” 

kunnen doen, handen schudden, een arm om een schouder leggen. 

Vandaar dat wij in deze Nieuwsflits de meeste maatregelen van de overheid, voor zover bekend, 

voor u op een rijtje zetten. 

 

1. Eerst maar het ‘slechte’ nieuws: onze tarieven gaan omhoog 

Voor het eerst in vier jaar gaat Consultis de tarieven weer wat verhogen, van € 70 naar € 75 per 

uur (alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW). Ook de van het uurtarief afgeleide vaste 

prijzen gaan mee omhoog: zo zal een aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting  

€ 225 gaan kosten in plaats van de eerdere € 210. 

De tarieven voor de loonadministratie blijven wel gelijk. 

Binnenkort zullen onze tarieven verwerkt zijn op onze website; u kunt dan ook onze tarievenlijst 

downloaden op de geëigende plaats. 

 

2. Ons mailadres 

Al vanaf januari 2019 heeft Consultis een nieuw mailadres voor alle werk-gerelateerde zaken. 

Het oude mailadres (info@consultis.nl) raakte te veel vervuild met spam, zodat we dat niet 

konden gaan delen. Vandaar dat een nieuw mailadres in het leven was geroepen: 

kantoor@consultis.nl.  

Dit mailadres kan door alle medewerkers van Consultis worden gelezen en in voorkomende 

gevallen beantwoord. Daarmee is onze bereikbaarheid in principe beter geworden. 
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Gelukkig hebben de meeste relaties deze overstap snel kunnen maken, maar uit verschillende 

gesprekken is gebleken dat er nog steeds mailberichten in ons oude postvak verdwijnen. 

Aanvankelijk konden wij die nog wel oppakken, maar sinds juli dit jaar is deze postbus 

afgesloten.  

Vandaar nogmaals ons dringende advies: sla ons nieuwe mailadres op in uw adressenlijst / 

contactenlijst van uw mailprogramma:  

Mail naar Consultis  =  kantoor@consultis.nl 

 

3. Maildiensten van KPN 

Het afgelopen jaar (maar ook al in 2019) hebben we gemerkt dat niet al onze mail in uw 

postvakje “inkomende mail” (de inbox) terechtkomt. Dat is vooral opgevallen bij de 

internetproviders die onder de paraplu van KPN vallen, met name: kpnmail.nl, hetnet.nl, en 

planet.nl. 

Heeft u een mailadres dat binnen deze categorieën valt? Check dan extra zorgvuldig uw 

spambox. Het is mogelijk (volgens KPN) om het spamfilter te wijzigen, maar standaard stond het 

ingesteld op “alles is spam, tenzij u aangeeft dat het geen spam is”. Wel heel veilig, maar niet 

bepaald klantvriendelijk.  

Vermoedt u dat er wel vaker mail verdwijnt? Handel als volgt via de site van KPN. Komt u er niet 

uit? Bel gerust met KPN om meer uitleg. 

Hoe je E-mail SpamFilter kunt aan- of uitzetten: 

- Log in met je MijnKPN inloggegevens op http://email.kpn.com/  

- Klik op de mailbox waar je de spamfilter en/of virusscanner voor aan of uit wil schakelen 

- Zet een vinkje bij de Spamfilter en/of virusscanner om het aan te zetten 

Verder: neem het mailadres van vertrouwde afzenders (dus ook ons mailadres 

kantoor@consultis.nl) op in uw mail-adressenboek of contactenlijst. Dan wordt de mail in 

principe wel vertrouwd. 

 

4. Onze abonnementen 

We hebben het al eens eerder onder uw aandacht gebracht: de mogelijkheid om bij Consultis een 

Jaarabonnement af te sluiten. U krijgt dan een vaste prijs voor alle werkzaamheden binnen een 

belastingjaar, van boekhouden, aangiftes BTW, loonadministratie en jaaraangifte. Uiteraard zal 

de abonnementsprijs zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie. 

Uw voordeel: u krijgt van te voren één factuur, die u desgewenst in 1, 2, 3, 4, 6, of 12 termijnen 

kunt betalen. U heeft ook geen verrassingen meer, want een abonnement is precies wat het zegt: 

geen extra facturen meer. U weet precies waar u aan toe bent. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op, dan doen we u een interessant voorstel. 
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5. Tot slot: 

Voor een actuele update over de maatregelen die de overheid heeft genomen, of nog zal nemen, 

met betrekking tot Corona, blijven de volgende (overheids-)websites van belang: 

www.kvk.nl/corona 

www.zzp-nederland.nl/nieuws 

www.belastingdienst.nl zoek op “corona” 

www.rijksoverheid.nl zoek op “corona” 

www.rvo.nl voor aanvraag tegemoetkomingen Corona en andere regelingen 

Bij verdere vragen, bel ons gerust.  

Laat ons allemaal van 2021 een positief jaar maken! Blijf gezond, houd afstand en houd vol! 

Met vriendelijke groet,  

Consultis,  

Jeroen en Clementine van Gessel. 

 

 

 

 
 

Samenvatting van onze gegevens: 

Consultis Fiscale Diensten VOF  

Algemeen nummer 06 – 333 09 021 
Jeroen   06 – 538 71 880 
Clementine  06 – 396 04 116 
Mail   kantoor@consultis.nl 

Website:  www.consultis.nl 
KVK:    67572340 
BTW-nummer:  NL.8570.81.056.B.01 
Beconnummer: 466.086 
Bankrekening:  NL40 KNAB 0257 9529 34  

t.n.v. Consultis Fiscale Diensten VOF 
 
Postadres:  Ritbroekdwarsstraat 20 
   7312 DS Apeldoorn 
Bezoekadres:  Prins Willem Alexanderlaan 1425, 1e etage, kamers 6-7-8 
   7312 GB Apeldoorn 
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