
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U betaalt slechts voor de 
administratieve diensten 
waarvan u gebruik maakt . 

Er is al een FAST Abonnement 
voor € 245,- per maand. 

FAST lost uw administratieve 
problemen op zodat u tijd over 

heeft voor andere zaken. 

 
 

Indien u vragen heeft over een FAST Abonnement, 
kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken met een 

van onze medewerkers. 
 

CONTINUÏTEIT 

FAST (Financial Administration Service and Technology) 
Kort Rapenburg 9, 2311 GC  Leiden 

Tel: 071-5123774 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratiekantoor voor het midden- en kleinbedrijf. 
 
 

Nú: het hele jaar administratieve ondersteuning 
vanaf € 245,- per maand ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAST (Financial Administration Service and Technology) 
Kort Rapenburg 9, 2311 GC  Leiden 

Tel: 071-5123774 



Als ondernemer heeft u het 

vaak te druk. De financiële -, 

salaris administratie en 

aangiften doet u nu vaak  in de 

avonduren of in het weekeinde.  

 

Zonde van uw tijd! 

FAST kan u van dienst zijn. 

 

FAST is er speciaal voor het 

midden- en kleinbedrijf.  

De administratieve diensten 

die wij aanbieden stemmen 

we precies af op uw behoefte. 

 

Al vanaf  € 245,- per maand 

bieden wij u een pakket van 

diensten aan, waarmee vrijwel 

al uw administratieve 

problemen zijn opgelost  

 

 

 

 

 

 

 

In overleg met ons, bepaalt u 

welke diensten u nodig heeft.  

Afhankelijk van uw wensen 

en omvang van uw 

onderneming wordt uw FAST 

Abonnement vastgesteld.  

 

En mocht uw onderneming in 

de toekomst groeien, dan 

groeit FAST probleemloos 

met u mee. 

 

ONDERNEMEN 
MET VISIE 

 

Met elke keuze die u in uw 

leven maakt, zet u een 

bepaalde koers uit. 

Hierbij is sturen met de juiste 

financiële bedrijfsgegevens 

een onmisbaar instrument. 

 

Wij staan klaar om u van 

dienst te zijn: klantgericht,  

professioneel en betaalbaar. 

 

 

Een FAST Abonnement al 

vanaf  € 245,- per maand. 

 

ü Financiële administratie 

met kwartaalrapportage. 

ü BTW afdracht. 

ü Salarisadministratie met 

verzorging salarisstroken 

en jaaropgaven. 

ü Jaarcijfers als bijdrage bij 

de belastingaangifte. 

 

Elke vorm van administratieve 

dienstverlening kan ook op 

regiebasis  plaatsvinden. 

 

MEERWAARDE 
EN  

BETROKKENHEID 
 

Door onze jarenlange 

ervaring zijn wij in staat u op 

elk financieel gebied advies te 

geven. Of het nu gaat om een 

meer efficiënte administratie 

of een businessplan, wij zijn 

van alle markten thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede communicatie en 

betrokkenheid staat bij ons 

hoog in het vaandel.  

 

FAST is er ook voor de 

startende ondernemer .  

Wij kunnen u ondersteunen 

bij het inrichten van uw 

Administratieve Organisatie. 

Een financiële vinger aan de 

pols is meer dan wenselijk en 

noodzakelijk.  

 

Zo kunnen wij, Indien 

gewenst, maandelijks op 

maat financiële rapportages 

produceren met de nodige 

toelichting. 

 

Wij staan graag tot uw dienst. 

 


