VANDELANOTTE

MEDICI

Wij dragen
u een warm
hart toe

Bent u actief in de medische sector? Laat u dan begeleiden
door onze ervaren specialisten van Vandelanotte Medici. Door
onze brede waaier aan cliënten hebben wij de kennis in huis
voor zowel huisartsen, specialisten, apothekers en andere
(para)medische beroepsbeoefenaars.
Wat u als zorgverstrekker bent voor de gezondheid van uw
patiënten, dat is Vandelanotte Medici voor het welzijn van
uw onderneming. Daarom denken we graag met u mee en
begeleiden we u bij het nemen van strategische beslissingen
in verband met de uitbouw van uw praktijk of onderneming.

STARTERS

Het starten van een eigen praktijk houdt meer in dan het behandelen van uw patiënten. Er moet dan
ook voldoende tijd besteed worden aan de administratie, wat bij aanvang vaak heel wat vragen met
zich meebrengt. Op welke manier moet ik mijn boekhouding bijhouden? Welke ontvangsten moet ik
aangeven aan de fiscus? Welke kosten kan ik aftrekken en vanaf wanneer? Duidelijke informatie
verstrekt door onze specialisten over de administratieve verplichtingen maakt dit werk voor
beginnende, maar ook voor ervaren zorgverstrekkers heel wat lichter.

SAMENWERKING

Vandaag werken heel wat artsen en andere medische en paramedische beroepen in de vorm van een
associatie. De ultieme vorm van samenwerking is uiteraard nog steeds de vennootschap. Toch is dit
niet altijd eenvoudig. De inkomsten en uitgaven zijn dan namelijk niet meer van de zorgverstrekker
alleen, maar van de vennootschap. Het privévermogen komt hierdoor los te staan van het inkomen
dat de vennootschap verwerft en dat kan soms tot verrassingen leiden. Bovendien is het belangrijk
te weten hoe u dit geld uit de vennootschap haalt zonder hierbij de sociale en fiscale lasten hoog te
laten oplopen. Onze specialisten staan u daarom graag met raad en daad bij.

CHECK-UP

De jaarrekening of winstberekening is een jaarlijkse check-up die de levensvatbaarheid van uw
onderneming in kaart brengt. Wij vinden het dan ook belangrijk om u hierover grondig te informeren.
Bovendien kunt u voor al uw fiscale, boekhoudkundige of financiële vragen steeds terecht bij
uw accountant. Voor specifieke materies doen wij, net zoals een arts beroep doet op confraterspecialisten, graag beroep op ons uitgebreid (inter)nationaal netwerk van specialisten. Zo kunnen wij
u steeds een oplossing op maat aanbieden.

GLOBAAL
VERMOGENDOSSIER

In onze dienstverlening bieden wij u graag nét die extra stap in advies. Daarom zetten wij hoog in op
begeleiding op maat. Wanneer u dit wenst, beperken we ons daarom niet alleen tot beroepsmatig
advies maar kunnen we u ook op privévlak begeleiden. Op een heel objectieve manier bekijken we de
spreiding van uw tot op heden opgebouwd privévermogen en brengen wij de financiële gezondheid
van uw inkomsten en uitgaven in kaart. Kunt u bijvoorbeeld uw levensstandaard behouden
wanneer u arbeidsongeschikt wordt? Is het mogelijk om minder te werken of te rentenieren
zonder daarbij uw partner of gezin in de problemen te brengen? En hoe zit het met de opbouw van
uw pensioenvermogen? Wat gebeurt er bij uw overlijden? Zijn de zaken goed geregeld voor uw
nabestaanden? Wanneer u een grondige controle van uw privévermogen en uw financiële toekomst
wenst, dan kan de opmaak van een globaal vermogensdossier zonder twijfel een oplossing bieden.

Laat u begeleiden door ons team van specialisten
•

ruime kennis van de medische en paramedische sector

•

uitgebreid netwerk voor een volledige dienstverlening

•

persoonlijke aanpak door één contactpersoon

•

inspelen op en opvolgen van evoluties in de sector

•

objectief en accuraat

•

begeleiding van startende artsen, paramedici, tandartsen, Haio’s, Aso’s, enz.
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contact@vdl.be
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