
Maak nú de keuzes die je later geld opleveren!

Fiscale routeplanning 
zonder omwegen



De beste fi scale routes? 

Juist! Meesterfi scalisten
wijst de weg.

Financieel overzicht. Dáár begint het pas.
Er zijn veel dienstverleners die een fi nancieel overzicht voor 
je kunnen maken. Maar dáár begint het pas. Met een fi scale 
routeplanning krijg je niet alleen een helder overzicht van je 
inkomens- en vermogenspositie. Je krijgt vooral inzicht in de 
fi scale keuzes die je het meest opleveren!

Iedereen heeft fi nanciële doelen en wensen. Voor de één is 
het eerder stoppen met werken, een wereldreis maken of 
de kinderen fi nancieel helpen bij hun eerste woning. Voor 
de ander is het een goed pensioen opbouwen in de eigen 
onderneming. Of als ondernemer optimaal gebruik maken 
van belastingvoordeel. Wát je doelen en wensen in het leven 
ook zijn: met een goede fi scale planning breng je ze in elk 
geval een stuk dichterbij. 



Fiscale Routeplanner?

Start met een goed gesprek. 

En daarna plannen we de beste route voor je
Wat kun je vervolgens van ons verwachten? Als we je startpunt en je doelstellingen 
hebben vastgesteld gaan we voor je aan de slag. We analyseren jouw informatie en 
sporen fi scale valkuilen en kansen voor je op. Als we het plaatje compleet hebben 
stellen we een concreet fi scaal plan voor je op dat je inzicht geeft in de beste route 
om jouw doelen ook écht te kunnen verwezenlijken.

We beginnen met een informeel gesprek. Gewoon met een kop koffi  e. Waar sta je nu, fi nancieel 
gezien? We maken een overzicht van je inkomens- en vermogenspositie nu en in de toekomst. 
Ook bespreken we wat je fi nanciële doelen voor nu of later zijn. Wat wil je later in je leven met 
het geld dat je opbouwt realiseren?

Startpunt
In een goed gesprek 

stellen we je fi nanciële 
vertrekpunt vast.

Bestemmingen
Zonnige oudedag?

Hypotheek afl ossen?
Wereldreis? Eerder stoppen?

Richting
Kies je de juiste fi scale wegen? 

Hoe bereik je jouw 
bestemming het best?

Fiscaal Routeplan
We brengen de fi scaal 

en fi nancieel meest 
gunstige route in beeld.

Van start!
Goed voorbereid van start 
met de beste route naar 
fi scaal gunstig resultaat!



Kies de beste wegen om belasting te besparen.

De beste fi scale routes? 
Juist! Meesterfi scalisten wijst de weg.

Vragen? Beantwoorden we voor je.
Uiteraard bespreken we jouw persoonlijke fi scale route-
planning uitgebreid met je. Bij ons op kantoor of online; wat 
jouw voorkeur heeft. We beantwoorden je vragen, lichten onze 
keuzes toe en nemen je mee in jouw routeplan. Ook is jouw 
persoonlijke fi scale routeplan online voor je beschikbaar in een 
beveiligde omgeving. Via je eigen account en dashboard blijft 
de informatie voor je beschikbaar. We kunnen je uiteraard 
helpen met de uitvoering van je plan. Ook is onze helpdesk 
altijd bereikbaar. 

Fiscale Routeplanner© van 
Juist! Meesterfi scalisten
De Fiscale Routeplanner© is ontwikkeld door de fi scaal-
juristen van Juist! Meesterfi scalisten. Dat hebben we niet 
als ‘gimmick’ gedaan. De aanleiding was de vraag van veel 
ondernemers en particulieren om een helder en werkbaar 
plan waarmee je fi scale valkuilen omzeilt en fi nanciële 
doelen beter bereikbaar maakt. 

Prijs Fiscale Routeplanner
De prijs van het complete fi scale routeplan bedraagt voor 
particulieren € 2.000 (incl. BTW). In de meeste gevallen 
verdien je de prijs van het routeplan ruimschoots terug in 
de besparingen die het oplevert.



Belasting en creativiteit.

Gaat dat samen?

Uiteraard. Er zijn vaak veel meer mogelijkheden 
om belasting te besparen dan je denkt. En daar-
bij gaat het helemaal niet per se om ‘sluipweg-
getjes’. Er zijn enorm veel regels waar je je weg 
in moet weten om de juiste keuzes te maken. 
Dat vergt ‘fi scale creativiteit’. En daar zijn we 
bij Juist! Meesterfi scalisten nou eenmaal erg 
goed in.

Waarom levert fi scale planning geld óp?
Goede fi scale planning is complex. De wet- en regelgeving ook. 
Inkomen en vermogen spelen op verschillende manieren een 
rol in de belastingheffi  ng. Het is dus belangrijk om je acties 
goed te plannen en de juiste weg te kiezen. Als je faciliteiten, 
vrijstellingen en tariefverschillen optimaal benut kun je 
maximaal besparen. 

Voor wie is de fi scale routeplanner?
Of je nou een goede baan hebt, vermogend bent, tegen je 
pensioen aan zit of ondernemer bent: slimme fi scale keuzes 
maken is voor iedereen. Een fi scaal routeplan is een over-
zichtelijk, praktisch en uitvoerbaar plan waarmee je fi scaal 
en fi nancieel de beste keuzes maakt. Dat kan -nu en in de 
toekomst- fi nancieel behoorlijke voordelen opleveren.

Fiscale timing is essentieel!
Belangrijke aspect van fi scale planning? Op het juiste moment 
de juiste beslissingen nemen. Wát doe je, en wanneer doe je 
dat? Dat kan uiteindelijk een groot verschil opleveren. Wij 
houden je continu op de hoogte van de fi scale ontwikkelingen 
en helpen je scherp te blijven.

Juist! Meesterfi scalisten: fris en proactief 
Juist! Meesterfi scalisten zijn geen stoffi  ge juristen. Het zijn 
juist proactieve en makkelijk bereikbare fi scalisten. Heb je een 
gezonde dosis fi scale daadkracht nodig? Dan staan we altijd 
voor je klaar.



De ontwikkeling van je inkomen en vermogen zo gunstig mogelijk plannen?

Fiscale Routeplanner©

voor particulieren.

Elke mijlpaal vergt een fi scale keuze
Er zijn van die belangrijke momenten in je leven waarop je 
fi scale keuzes moet maken. Wanneer je trouwt of een samen-
levingscontract opstelt, bijvoorbeeld. Een hypotheek afsluit. 
Wanneer je je kinderen een schenking wil doen. Je lijfrente 
vrijkomt. Of als je eerder wilt stoppen met werken. De fi scale 
keuzes die je daarbij maakt kunnen veel geld schelen. 

MAAK NÚ DE KEUZES DIE JE LATER GELD OPLEVEREN! 

De wensen en doelen in het leven zijn voor iedereen anders. 
Misschien wil je eerder stoppen met werken. Profi teren van 
je overwaarde. Of je kinderen een schenking doen. Hoe dan 
ook: als je de juiste fi scale keuzes maakt bij het plannen 
van je inkomen- en vermogensontwikkeling profi teer je 
van maximaal belastingvoordeel. 

“Mijn kinderen helpen 
bij de aankoop van hun 
eerste woning. Is daar 

een fi scaal slimme 
manier voor?”



Hoe ziet jouw ideale route er eigenlijk uit?
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Fiscale Routeplanner© voor particulieren.

Haal álles uit je vermogen.

Hoe je je vermogen ook hebt opgebouwd: je wil er natuurlijk wel 
álles uit halen. Hoe ziet jouw fi nanciële toekomst er eigenlijk uit? 
Wat zijn je doelen? Hoe zorg je voor optimaal belastingvoordeel? 
Met een fi scale routeplanning plan je de ontwikkeling van je 
inkomen en vermogen zo gunstig mogelijk.

Vragen, vragen…
Financiële en fi scale vragen kunnen best complex zijn. 
De fi scale wetgeving is uitgebreid en er zijn vaak meerdere 
mogelijkheden. Maar welke oplossing is de beste voor jouw 
specifi eke situatie? Met een gedegen fi scale routeplanning 
krijg je praktische antwoorden. En weet je zeker dat je de 
juiste keuzes maakt.

“Eerder met pensioen...
Kan dat?”

“Heb ik eigenlijk een pensioengat? 
En wat betekent dat straks voor 

mijn inkomen?”



De juiste keuzes maken... Is dat belangrijk?
Meer dan je misschien denkt. Want de keuzes die je nú maakt 
kunnen je later veel geld opleveren. Als je op tijd gebruik maakt 
van je fi scale mogelijkheden kun je vaak veel belasting besparen. 
Met dat geld doe je liever wat anders, toch?

Meesters in fi scale routeplanning

“Als ik kleiner ga wonen, 
wat kan ik dan met 
mijn overwaarde?”

Een goed gesprek over jouw 
fi nanciële toekomst
Ingewikkeld, zo’n fi scale planning? Integendeel. Het is een 
open en informeel gesprek waarbij we vastleggen wat je doelen 
en wensen zijn. Ook analyseren we je actuele situatie en de 
verwachte ontwikkeling van je inkomen en vermogen. Daarmee 
maken we een plan waarbij we de beste fi scale keuzes bepalen.

Startpunt
In een goed gesprek 

stellen we je fi nanciële 
vertrekpunt vast.

Bestemmingen
Zonnige oudedag?

Hypotheek afl ossen?
Wereldreis? Eerder stoppen? 

Richting
Kies je de juiste fi scale wegen? 

Hoe bereik je jouw 
bestemming het best?

Fiscaal Routeplan
We brengen de fi scaal 

en fi nancieel meest 
gunstige route in beeld.

Van start!
Goed voorbereid van start 
met de beste route naar 
fi scaal gunstig resultaat!



Wil jij ook álles uit je vermogen halen?
Wat je fi nanciële doelen ook zijn: met een fi scaal routeplan haal je álles uit je vermogen. Voor 
een zonnige oudedag. Eerder stoppen met werken. Een schenking aan je kinderen, bijvoorbeeld 
voor hun eerste woning. Of die wereldreis. Een gedegen fi scaal routeplan betekent: groen licht 
voor jouw inkomens-en vermogensontwikkeling!

Fiscale routeplanning: pensioen
Is jouw pensioen eigenlijk goed geregeld? Zodra je met pensioen 
gaat verandert er in fi scaal opzicht nogal wat. Voor pensioenen geldt 
weliswaar een fi scaalvriendelijk regime, maar dat is wel afhankelijk 
van hoe je dat hebt geregeld. Wij helpen je met een goede fi scale 
routeplanning. Dan weet je zeker dat je onbezorgd van je pensioen
kunt genieten.

• Lijfrenteverzekering. Hoe zit dat fi scaal?

• Is banksparen voor jou de beste optie?

• Straks krijg je AOW. Wat verandert er dan in je inkomen?

Fiscale routeplanning: schenken en erven
Nog zo’n onderwerp waar veel mensen mee te maken krijgen: schenken en erven. 
We snappen wel dat je daar liever niet over nadenkt. Maar het is verstandig om dat 
juist wél te doen. De keuzes die je nú maakt kunnen voor je nabestaanden een groot 
verschil maken. Erfzaken goed regelen geeft niet alleen rust; het kan aanzienlijk 
schelen in wat je aan belasting af moet dragen! 

Fiscale Routeplanner© voor particulieren.

“Ik wil mijn kinderen een 
schenking doen. Zónder dat 

’t wordt belast.”



Nú de juiste keuzes maken?

Weet je zeker dat je optimaal profi teert van belastingvoordelen? 

De kans is groot dat je 
op fi scaal gebied geld laat liggen.

De fi scale Routeplanner© geeft inzicht in de fi scaal slimste keuzes bij 
belangrijke fi nanciële aspecten in je leven. Met een uitgekiende fi scale 
inkomens- en vermogensplanning wijzen we je de weg op het gebied van: 

• Optimalisering van je inkomen en pensioen

• Fiscaal vermogensbeheer

• Hypotheek & eigen woning

• Lijfrente- & kapitaalverzekeringen

• Fiscaal gunstig schenken & erven.

De Fiscale Routeplanner© is voor iedereen die  fi scaal slimme keuzes 
wil maken. In een goed gesprek leggen wij je precies uit hoe ook jij van 
optimaal belastingvoordeel kunt profi teren. In de praktijk blijkt altijd dat 
de Fiscale Routeplanner© je fi nancieel veel kan opleveren. Bel of mail ons 
om vrijblijvend een afspraak te maken!

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een goed gesprek.
Bel ons op telefoonnummer (055) 302 00 20 of mail naar info@juistmeesterfi scalisten.nl.



Juist Meesterfiscalisten BV
Deventerstraat 29B
7311 LT Apeldoorn

Postbus 10075
7301 GB Apeldoorn

T (055) 302 00 20
E info@juistmeesterfiscalisten.nl


