Geachte cliënt,

Reusel, december 2017

Nu de deadline voor de Belgische aangifte over 2016 is verstreken en het indienen van de
Nederlandse aangifte over 2017 in zicht komt, willen we tussen de aangiftes door, in een voor ons
wat rustigere periode, van de gelegenheid gebruik maken om één en ander bij u onder de aandacht
te brengen.
Het aanleveren van de documenten voor de aangiftes lijkt in sommige gevallen steeds extremere
vormen aan te nemen. Het is niet uitzonderlijk dat mensen met wasmanden, kratten of tassen vol
met mappen richting Reusel komen. U zult begrijpen dat het veel van onze tijd vergt om al deze
mappen door te nemen. Wij willen u dan ook vragen, als u níet op afspraak komt, om de
documenten te mailen naar db@petervanlimpt.nl, per post kan uiteraard ook, let wel dat u nóóit de
originele documenten opstuurt maar altijd de kopieën.
Wanneer u wel op afspraak komt is het ook van belang dat u kopieën meebrengt zodat deze na het
indienen van de aangifte toegevoegd kunnen worden aan uw dossier. Mochten we controle krijgen
kunnen we de nodige stukken overleggen. Bent u niet in de gelegenheid om kopieën te maken
vinden wij het geen probleem om dit voor u te doen. Als de documenten in mappen worden
aangeleverd moeten we voor het uitzoeken extra tijd in rekening brengen. Onze tarieven kunt u
vinden op de website www.petervanlimpt.nl.
Het is van belang dat u tijdig álle documenten aanlevert voor uw aangifte. In de praktijk ontbreken er
regelmatig relevante documenten, met als gevolg dat de stukken vaak in meerdere delen
aangeleverd worden en we moeten bellen of e-mailen om de ontbrekende stukken in bezit te krijgen.
Wanneer u twijfelt welke documenten u precies aan moet leveren voor de aangifte kunt u een lijstje
met benodigdheden op onze website terugvinden.
Wijzigt uw adres, e-mailadres of telefoonnummer dan zou het fijn zijn wanneer u dit aan ons
doorgeeft. Ook wanneer u geen e-mails meer van ons wenst te ontvangen, of uw aangifte niet meer
door ons wilt laten verzorgen, horen we dit graag van u zodat we onze bestanden up to date kunnen
houden.

Wij willen u alvast hartelijk danken voor de medewerking en tevens van de gelegenheid gebruik
maken om u hele fijne kerstdagen te wensen en een goed en gezond 2018 waarin wij weer graag
voor u klaar staan!

Met vriendelijke groet,
Administratiekantoor van Limpt Reusel
Directie en medewerksters.

