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PRINSJESDAG 2018: DE FISCALE SAMENVATTING
18 september jl. was het alweer Prinsjesdag 2018 en inmiddels zijn ook de Algemene Politieke Beschouwingen in de
Tweede Kamer achter de rug. Onderstaand hebben we een
aantal belangrijke voornemens van het Kabinet op een rijtje
gezet.

door, indien mogelijk, dividend uit te keren en gezien
het bovenstaande kunt u dat dan dus het beste al
in 2019 doen. En uiteraard kunt u ook proberen om
het meerdere boven de € 500.000,- bij een externe
financier onder te brengen.

1. Verlaging tarief vennootschapsbelasting

4. Aanpassing schijvenstelsel en belastingpercentages in de inkomstenbelasting

Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Het wordt
in drie jaarlijkse stappen verlaagd:
2018

2019

2020

2021

1 schijf tot € 200.000,- winst 20,00 % 19,00 % 17,50 % 16,00 %
e

2e schijf > € 200.000,- winst

25,00 % 24,30 % 23,90 % 22,25 %

Deze tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting is vooral
bedoeld voor het Midden- en Klein Bedrijf (MKB). Grote ondernemingen profiteren vooral van de afschaffing van de dividendbelasting.
Tip: Probeer kosten naar voren te halen door het vormen van bijvoorbeeld een voorziening en opbrengsten daarentegen uit te stellen door het vormen van bijvoorbeeld een herinvesteringsreserve.

2. Verhoging box 2-tarief

2019
Tarief

2020

Schijf

van

tot en met

2018

€ 0,-

€ 20.142,-

36,55 % 36,65 %

2 en 3

€ 20.143,-

€ 68.507,-

40,85 % 38,10 %

4

€ 68.508,-

-

51,95 % 51,75 %

1e
e
e

e

2019

Er komt geen overgangsregeling voor winsten die vóór 2020 zijn
behaald, maar pas in 2020 of een later jaar worden uitgekeerd
aan de DGA.

3. Onbelast lenen van de B.V.
Na 1 januari 2022 mag een DGA nog 'maar' € 500.000,- onbelast lenen van zijn B.V. (uiteraard moet er wel een zakelijke rente
in rekening worden gebracht) Alle schuldvorderingen boven dit
half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als
inkomen uit aanmerkelijk belang. In feite behandelt men dit als
een dividenduitkering. Voor bestaande eigenwoningschulden
zal een overgangsmaatregel worden getroffen. U kunt oplossen
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Schijf

van

tot en met

2021

1

€ 0,-

€ 68.507,-

37,05 %

2e

€ 68.508,-

-

49,50 %

e

2021

25,00 % 26,25 % 26,90 %
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AOW-gerechtigden krijgen in het vernieuwde stelsel
van 2021, net als nu, ook aangepaste tarieven, namelijk 19,15%, 37,05% en 49,5%.

Vanaf 2021

In samenhang met de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting wordt voorgesteld om het huidige belastingtarief van 25% voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (dus bij een
belang van 5% of meer) te verhogen naar 26,9% per 2021. Om
het Midden- en Kleinbedrijf tegemoet te komen is de oorspronkelijke verhoging uit het regeerakkoord van 28,5% dus verlaagd.
De tariefopbouw in box 2 wordt dan:

2

De inkomstenbelasting (voor mensen jonger dan
de AOW-gerechtigde leeftijd) gaat vanaf 2021 van
4 naar 2 belastingschijven. In onderstaande tabel is
e.e.a. weergegeven.

Wist u dat per 1 januari 2015 de wet inzake het
concurrentiebeding is aangescherpt?
Tot 1 januari 2015 stelde de wet slechts twee
eisen aan de geldigheid van een concurrentiebeding; het moest schriftelijk zijn aangegaan en
het moest zijn aangegaan met een werknemer die
meerderjarig is.
Was hieraan voldaan, dan was het beding geldig
en moest de werknemer zich daar in beginsel aan
houden. Maar de werknemer kon wel vernietiging
of matiging van het beding vorderen bij de rechter. En dan vond er een afweging plaats tussen het

5. Versobering van aftrekposten

7. Het btw-tarief wordt verhoogd naar 9%

Vanaf 1 januari 2020 vindt een verlaging plaats van het toptarief
waartegen de ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling, de
terbeschikkingstellingsvrijstelling aftrekbaar zijn. In 2020 zijn de
deze aftrekposten aftrekbaar tegen 46% in plaats van 50,5%.
Het versoberingsproces zal geleidelijk aan plaatsvinden. In
2023 zal de versobering zich voortzetten naar een aftrek tegen
37,05% (dit is het tarief van de tweede schijf).

Op 1 januari 2019 gaat het lage btw-tarief omhoog
van 6% naar 9%. Dit btw-tarief geldt bijvoorbeeld voor
sportbeoefening, levensmiddelen, kappers, logies,
sportbeoefening en recreatie. De Belastingdienst zal
niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die
pas in 2019 gaan plaatsvinden, wellicht zou u dus
eind 2018 al wat aanbetalingen kunnen doen.

6. Arbeidskorting

8. Beperking van de afschrijving op onroerend goed

De arbeidskorting wordt de komende jaren stapsgewijs verhoogd naar maximaal € 3.941 (2018 € 3.249,-) in 2021. Vanaf
een inkomen van € 36.344 wordt vanaf 2019 de arbeidskorting
afgebouwd tot nihil. De verhoging van de arbeidskorting is bedoeld om werken lonender te maken.
Ook andere heffingskortingen worden in 2019 verhoogd:
2018

2019

Algemene heffingskorting

€ 2.265,- € 2.477,-

Arbeidskorting wordt maximaal:

€ 3.249,- € 3.399,-

Inkomensafhankelijke combinatiekorting max € 2.801,- € 2.835,Jonggehandicaptenkorting

€ 728,-

€ 737,-

Ouderenkorting

€ 1.418,- € 1.596,-

Alleenstaande ouderenkorting

€ 423,-

€ 429,-

Onder de huidige wetgeving kunnen B.V.’s onroerende zaken tot maximaal 50% van de WOZ-waarde
fiscaal afschrijven als zij deze onroerende zaken voor
hun eigen onderneming gebruiken.
Beleggingspanden/verhuurpanden mogen echter
afgeschreven worden tot 100% van de WOZ-waarde. Het kabinet wil dit onderscheid opheffen door
de afschrijvingsgrens van alle gebouwen te stellen
op 100% van de WOZ-waarde. Door deze maatregel wordt het verschil tussen de boekwaarde en de
toekomstige verkoopwaarde kleiner, met als gevolg
dat de belaste boekwinstwinst bij verkoop van het
gebouw lager is.
Let op!
- Afschrijving tot op 100% van de WOZ-waarde laat
onverlet dat als de marktwaarde van het bedrijfspand lager is dan de boekwaarde, afboeking naar

CONCURRENTIEBEDING
belang van de werkgever bij handhaving van het beding en het
belang van de werknemer om niet aan het concurrentiebeding
te hoeven voldoen.
Na 1 januari 2015 blijft deze situatie ongewijzigd voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Echter, voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd aangegaan na 1 januari 2015
geldt dat de werkgever niet alleen een concurrentiebeding op
moet nemen maar daarbij tevens schriftelijk moet onderbouwen
waarom het opnemen van het beding noodzakelijk is vanwege
zwaarwegende bedrijfsbelangen. Neemt hij die motivering niet
op in het tijdelijk contract dan is het beding niet geldig en kan de
werkgever er dus geen rechten aan ontlenen.

En stel de werkgever neemt een goede en gedegen motivering op in het tijdelijke contract, dan nog
kan de rechter weer een afweging maken tussen
het belang van de werkgever en dat van de werknemer en dus alsnog het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen.
Let er dus goed op dat als u een concurrentiebeding op wilt nemen in een tijdelijk contract,
dit beding alleen kan gelden als gedegen in het
arbeidscontract wordt onderbouwd waarom
het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
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deze lagere bedrijfswaarde is toegestaan.
- Deze maatregel geldt nogmaals alleen voor
de vennootschapsbelasting!

vereenvoudigd door per 1 januari 2020 een bijtelling op basis van een
vast percentage in te voeren. Deze bijtelling wordt 7% van de door de
fabrikant vastgestelde consumenten adviesprijs.

9. Voorwaartse verliesverrekening
beperkt!!

13. Investeringsaftrekken worden voortgezet

Momenteel is de termijn voor voorwaartse
verliesverrekening in de vennootschapsbelasting negen jaar. Deze termijn wordt verkort
naar zes jaar. Deze termijn geldt dan voor verliezen geleden vanaf 2019. Voor een verlies
geleden in 2018 en daarvoor blijft de termijn
van negen jaar bestaan.
Tip: Probeer verliezen naar voren te halen en
zoveel mogelijk in 2018 te laten vallen. Dan is
de termijn om deze verliezen nog te kunnen
verrekenen negen jaar.

10. Afschaffing dividendbelasting en
invoering bronbelasting
Ondanks het felle verzet tegen deze maatregel wordt de dividendbelasting toch per
1 januari 2020 afgeschaft. Als voornaamste
reden voor afschaffing geldt het creëren van
een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven.
Echter, invoering van een bronbelasting op
dividenden moet er vanaf 1 januari 2020 voor
zorgen dat belastingontwijking wordt voorkomen. Hiermee zullen dividenduitkeringen
binnen concernverband aan lichamen die in
laag belastende landen zijn gevestigd worden
belast. Deze bronbelasting is tevens bedoeld
tegen misbruik.

11. Verhogen van het maximum in de
vrijwilligersregeling
Organisaties / verenigingen hoeven bij vrijwilligers geen belasting en premies in te houden
over de vergoedingen en verstrekkingen die
de vrijwilliger ontvangt als deze in totaal maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar bedragen. Deze maximale bedragen
worden per 1 januari 2019 verhoogd tot €
170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.
Let op! De in de vrijwilligersregeling gehanteerde bedragen worden geacht ten hoogste
de kosten te dekken die een vrijwilliger maakt
om zijn vrijwilligerswerk te verrichten.

De energie-investeringsaftrek (EIA), de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) en worden met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2024. Het aftrekpercentage van
de EIA wordt verlaagd naar 45%.

14. Wijziging eigenwoningforfait
Voor sommige eigenwoningbezitters zal het eigenwoningforfait naar
verwachting dalen. Deze verwachtingen zijn weergegeven in het onderstaande schema en gelden dus tussen de € 25.000,- en € 1.060.000,-:
Bij eigen woning maar niet
waarde van

meer dan

€ 0,-

€ 12.500,-

0,00 %

0,00 %

€ 12.500,-

€ 25.000,-

0,25 %

0,25 %

€ 25.000,-

€ 50.000,-

0,40 %

0,35 %

€ 50.000,-

€ 75.000,-

0,55 %

0,50 %

€ 75.000,-

€ 1.060.000,-

0,70 %

0,65 %

€ 1.060.000,-

-

€ 7.420,-

€ 7.420,-

vermeerderd met

vermeerderd met

2,35 % van de

2,35 % van de

waarde boven de

waarde boven de

€ 1.060.000,-

€ 1.060.000,-

•

2019

Op 1 januari 2019 gaat de bijtelling van 22% ook gelden voor elektrische auto’s met een cataloguswaarde van meer dan € 50.000,-. Tot €
50.000,- geldt dan nog 4% (alleen als de auto 100% elektrisch rijdt) en
boven de € 50.000,- geldt dan 22%. (Dus een gecombineerde heffing)
Mocht u van plan zijn om een dergelijke auto aan te schaffen raden wij
u aan om tijdig actie te ondernemen.

16. Bovenstaand hebben wij een aantal maatregelen behandeld
Er zijn er uiteraard nog veel meer en een aantal worden nog verder
uitgewerkt. Zo zal de wet voor ZZP’ers gaan veranderen, men wil iets
doen aan de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, werkgevers worden wellicht gecompenseerd voor de transitievergoeding aan werknemers bij
ontslag als gevolg van arbeidsongeschiktheid, het kabinet wil op korte
termijn stappen zetten op het gebied van hervorming van het pensioenstelsel, de rendementsheffing in Box 3 komt in 2019 meer in de buurt
van het werkelijke rendement etc.

De huidige regeling voor vaststelling van het
privégebruik van een fiets van de zaak wordt
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2018

15. Bijtellingspercentage privégebruik voor elektrische
auto’s

12. 7% bijtelling op fiets van de zaak
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DOOR TE LAAT DEPONEREN
VAN DE JAARREKENING
LOOPT U PRIVÉ RISICO
Met ingang van het boekjaar 2016 is de maximale termijn van deponering van de jaarrekening 12 maanden
na het einde van het boekjaar. Voorheen was dat 13
maanden. Bij het boekjaar 2015 dat eindigt op 31 december is de uiterlijke datum van deponering dus 31
januari 2017. Bij het boekjaar 2016 is de uiterlijke datum van deponering 31 december 2017.
De plicht tot openbaarmaking van de jaarrekening is
neergelegd in artikel 2:394 BW. Te late deponering van
de jaarrekening kan in faillissement leiden tot aansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW. Kort en goed is
in het eerste lid van dat artikel bepaald dat het bestuur
aansprakelijk is wanneer het bestuur zijn taak kennelijk
onbehoorlijk heeft vervuld en dit een belangrijke oorzaak
van het faillissement is.
De koppeling tussen deponering en aansprakelijkheid
wordt gemaakt in het tweede lid van artikel 2:248 BW:
heeft het bestuur niet (tijdig) voldaan aan de plicht tot

openbaarmaking van de jaarrekening, dan staat vast dat
het bestuur zijn taak – ook voor het overige – kennelijk
onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat kennelijk
onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is.

EU-LANDEN GAAN BIJ WEBSHOPS ELKAARS BTW INNEN
De heffing van btw binnen de EU is erg fraudegevoelig.
Bovendien is het met name voor webwinkels vaak lastig,
omdat zij btw moeten afdragen in het land waar hun klant
woont. Dit is niet altijd hetzelfde land als het land waarin
de webshop is gevestigd. Om dit te veranderen, hebben
de lidstaten van de EU onlangs afgesproken voor elkaar
btw te gaan innen. In eerste instantie zal het gaan om
webwinkels, maar op termijn moet dit plan uitgebreid
worden met meer grensoverschrijdende handel.

Verdeling
Het nieuwe systeem maakt het voor webshops mogelijk
om de afdracht van buitenlandse btw te doen in het land
waarin ze gevestigd zijn. Vervolgens zal deze lidstaat de
ontvangen btw voor zover nodig verdelen over de andere
lidstaten. Dat scheelt webwinkels die in verschillende
EU-landen verkopen een hoop administratieve rompslomp. Zoals de zaken er nu voorstaan, gaat het nieuwe
btw-systeem voor webwinkels per 2021 in.
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HET LAGE BTW-TARIEF GAAT VAN 6% NAAR 9 %.
WAT BETEKENT DAT VOOR PRESTATIES ROND DE JAARWISSELING.
Datum van presteren in 2018
Als de datum van presteren gelegen is in 2018, dan is het
6%-tarief van toepassing, ook als de factuur pas in 2019
door u aan uw afnemer wordt uitgereikt.

Datum van presteren in 2019
Prestaties die onder het verlaagde btw-tarief vallen en die
in 2019 worden verricht, zijn belast met het 9%-tarief, ook
als er in 2018 alvast een bedrag vooruit wordt gefactureerd. Hiervoor geldt echter een coulanceregeling van de
Belastingdienst (zie hierna).

Vooruitbetalingen
De Belastingdienst zal niet gaan naheffen op in 2018
betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Dit
geldt bijvoorbeeld voor sportevenementen of concerten
waarvoor in 2018 al kaarten worden verkocht, maar die
pas in 2019 plaatsvinden.

Duidelijke factuur
Zorg altijd dat duidelijk uit de factuur blijkt op welke datum
de goederen zijn geleverd of de dienst is verricht. Op
grond van de factuurvereisten is dit verplicht.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Vanaf de maand mei jl. hebben de CijferMeester vestigingen
verwerkersovereenkomsten gezonden naar hun relaties met het
verzoek deze getekend dan wel voor akkoord te retourneren.
In deze overeenkomsten staat verwoord hoe u en wij ten opzichte
van elkaar en ten opzichte van anderen omgaan met de persoonsgegevens. Als u ons inschakelt om persoonsgegevens voor u te
verwerken, bijvoorbeeld salarisadministratie, dan moet u met ons
een dergelijke overeenkomst afsluiten zodat duidelijk is welke software wij gebruiken, wie inzage heeft in de gegevens, hoe wij deze
gegevens beschermen etc. Dit omdat u als opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor deze gegevens en dus ook bij verkeerd gebruik
van deze gegevens aan moet kunnen tonen dat u er alles aan gedaan heeft om dit te voorkomen.
In feite moest u dus eigenlijk de overeenkomst opstellen en met ons
afsluiten, maar om het u gemakkelijker te maken hebben wij deze
voor u opgesteld en naar u gezonden ter accordering.
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Kortom:
-

-

Heeft u nog geen verwerkersovereenkomst ontvangen van uw CijferMeester,
dan raden wij u aan om hem hier alsnog
om te verzoeken.
In het geval dat u wel een verwerkersovereenkomst heeft ontvangen, maar nog niet
voor akkoord geretourneerd heeft, raden
wij u dringend aan dit alsnog te doen, het
is in uw belang aangezien u als eigenaar
van de persoonsgegevens hier ook voor
verantwoordelijk bent en blijft.

CC - CIJFERMEESTER CASES

Elke dag opnieuw worden onze CijferMeesters geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van boekhouding, belasting
en bedrijfsadvies. Meestal zijn die eenvoudig en snel te beantwoorden. Maar zo nu en dan zijn er bijzondere praktijkgevallen,
waarbij alle zeilen bijgezet moeten worden. In de rubriek CC (CijferMeester Cases) laten we graag zien waartoe onze
CijferMeesters allemaal in staat zijn. Deze case is aangedragen door Robert ten Berge van CijferMeester Haren.

OVERDRACHT ONDERNEMING VAN VADER OP

Training en cursus

ZOON ZÓNDER AFREKENEN MET DE FISCUS

De gang naar onze huisaccountant gebeurt niet zomaar.
Eerst bekijkt de CijferMeester zelf alle opties en scenario’s. De accountant verschijnt pas op het toneel als dat
echt nodig is. De gang naar hen is voor ons trouwens niet
zo ingewikkeld. Het zijn immers dezelfde mensen die al
onze CijferMeesters meerdere keren per jaar trainingen en
cursussen geven om de ontwikkelingen op ons vakgebied
bij te houden. “En in bepaalde gevallen zijn mijn klanten
en ik heel blij als dat onder auspiciën van de accountant
gebeurt, dan weet je zeker dat alles goed is,” aldus de
betrokken CijferMeester.

‘Bij zeer ingewikkelde
fiscale kwesties bellen we
onze huisaccountant’
Elke CijferMeester staat z’n mannetje (of vrouwtje) op financieel en administratief terrein. Maar een enkele keer
komen ze zulke complexe fiscale constructies tegen dat
ze extra hulp nodig hebben. Gelukkig kunnen ze dan een
beroep doen op onze accountants.

Puzzel
Zo gebeurde ook bij een door ons begeleide bedrijfsoverdracht van vader op zoon. Een van onze CijferMeesters
doet al enkele jaren de administratie voor hen en kent het
bedrijf dus door en door. Maar toen de vader de pensioengerechtigde leeftijd naderde en te kennen gaf het
bedrijf en de bedrijfspanden over te willen doen aan zijn
zoon, lagen daar toch wat voetangels en klemmen die
onze CijferMeester niet in z’n eentje kon oplossen.
‘Zonder de bank’
Vader had bijvoorbeeld jaarlijks een deel van de winst
gereserveerd voor z’n ‘oudedag’. En er waren zogenaamde ‘stille reserves’ op o.a. de machines, het pand en de
goodwill. Vader had daarmee belastingheffing vooruitgeschoven. Maar nu hij als ondernemer ging stoppen
zouden de oudedagsreserve en stille reserves vrijkomen
waardoor er in principe direct met de fiscus afgerekend
diende te worden. Daarover wilden vader en zoon dus
een deskundig advies. Bovendien hebben ze beide een
gezonde afkeer van rente en toeslagen die banken in
rekening brengen. Dus als de overname zou kunnen
plaatsvinden zónder tussenkomst van een bank én waarbij vader bij verkoop van zijn deel van het bedrijf niet zou
hoeven af te rekenen, dan had dat hun voorkeur.

CijferMeester en accountant trokken gezamenlijk op en
puzzelden zich een weg door de materie. Zo kwamen ze
tot een zogenaamde geruisloze overdracht. De zoon nam
belastingverplichtingen van pa over en kreeg daarmee
korting op de overnamesom. Dus hoefde hij niet voor een
lening naar de bank om vader uit te kopen. En door de
oudedagsreserve om te zetten in een lijfrente die op de
balans van het bedrijf van de zoon kwam te staan, hoefden ze geen van beide met de fiscus af te rekenen. Ook
andere zakelijke afspraken, zoals het vaststellen van de
overnameprijs en de voorwaarden waaronder vader het
bij het bedrijf horende woonhuis kan huren, werden tot
tevredenheid van alle betrokken partijen – er waren ook
nog andere broers en zussen in het geding – geregeld en
vastgelegd.

Tevredenheid
Circa zes maanden duurde het totale proces, maar toen
lag er ook een knap stukje werk, waar vader en zoon bijzonder over te spreken waren. En onze eigen CijferMeester was extra trots toen hij te horen had gekregen dat hun
vorige accountant ook gevraagd was met een overdrachtsvoorstel te komen, maar er niet in was geslaagd
met een aantrekkelijk plan op de proppen te komen.
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Regelmatig worden door
CijferMeester tweets gepubliceerd over onderwerpen,
waarvan wij menen dat het
goed is deze te delen met
ondernemers. De tweet kan
slechts 280 tekens bevatten
en is dus een korte samenvatting van een door ons relevant geachte ontwikkeling,
die vervolgens wordt toegelicht op onze website. Door
te klikken op de hyperlink
in het bericht komt u op de
pagina met onze toelichting.

Tweets, die de afgelopen periode werden gepubliceerd door
ons, zijn o.a.:
•
•
•
•
•

Geen naheffing bij geplande verhoging btw-tarief
Kabinet komt met onderzoek naar herziening belastingstelsel
Wettelijke betalingstermijnen per 1 juli 2018
Rechter haalt streep door meldplicht omzetbelasting
Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat suppletieaangiften
ook onder de bezwaartermijn vallen
• Notarissen zien fouten bij aanslagen erfbelasting
• Niet meer dan 500 km privé, toch bijtelling auto
Uiteraard kunnen wij in dit soort berichten niet iedere situatie
bespreken. Mocht u van mening zijn dat een bericht in uw
specifieke situatie aan de orde is, dan kunt u de CijferMeester
in de buurt benaderen voor advies.

Tweets
NIEUWE CIJFERMEESTER VESTIGINGEN
Sinds de vorige editie van onze nieuwsbrief hebben wij weer enkele vestigingen mogen openen. In totaal hebben wij nu
69 vestigingen waar u terecht kunt voor onze solide, professionele en persoonlijke dienstverlening.
CijferMeester Burgh Haamstede
Suzan Kok
Bernhardstraat 63
4328 BR Burgh-Haamstede
06 - 48 40 57 28
s.kok@cijfermeester.nl

Dit is een uitgave van CijferMeester B.V. die u wordt aangeboden namens het kantoor, waarmee u een relatie
heeft. Deze nieuwsbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Zoekt u een CijferMeester dicht bij u in de buurt?
Ga dan naar www.cijfermeester.nl of bel met 070-3310895.
Postadres: Westvlietweg 72-H, 2495 AA Den Haag.
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