Moeht de k lant hJtror binnenkomen kun it probf'ren hem re enthousias
meren voor meer acrlvlreilen.
Wanneer hij bijvoorbeeld met cen biljet van hondcrd wil bcralcn kun je zeg
gen dat ;e slechr in je wisselgeld zir en of hi; nier lekker war Ianger wil
blijven. Verder kun je meer vragen voor bijvoorbee\d pijpen of een srandje.
Voor iedere extra handeling kun je PI. 25,- a FI. 50,· bovenop het basist>!
rief vragen. fen um kost tussen de PI. 200,- en FI. 300,- . Her is handig om
de eerste dagen een spiekbriefje met je tarieven in de blllw te hebben zodat
je nier mer je bek vol tanden zir wanneer iemand vraagt wat "het" kost.
Collegialiteit en COmpetilie. Natuurlijk is er een relarie met de andere
raamhoeren en met de verhuurder van her raam. De relarie met de vcrhllU r
det blijfr meestal beperkt tot de huurafdrachr en eventuele verzoekcn van
jouw kant over de re leveren zakell. Bijvoorbeeld wanoeer er een defect \s
aan verlichting enlof verwarming. Soms W(lont de verhuu rdn achrer of
boven het raambordeel wat het contaCt makkelijk maakr.
De relarie mer andere hocren is wal meer overschaduwd door het com
petirieve. Je bent in de eeeSte plaats elbars concurrenten en her is meesral

1.
Informeer bij collega's wie zij cis
boekhouderIbelasti ng-eonsulent hebben
en wal hun ervaring daormee is.
2.
Vraag eeo inlroductiegesprek
con (vraag hoeveel dat kostl) en beslis no
het gesprek of Ie mel ze in zee wilt gaan,
Beslis niet ter plekke. Je bent door
be'invloed boar.
3.
Ligt de persoon je wei, heb ie
hel gevoel gerespecteerd te worden? Zo
niet zoek een ander, want om goed
odvies te geven moet de boekhouder olles
kunnen vragen en iij moet genoeg
vertrouwen in hem hebben om eerlijk te
antwoorden.
4,
Go niet noar een grool kentoor.
Die zijn meeslal duur en je bent ar 01 snel
een nummer, Neem ook geen 1-persoons
adviesbureau, want door kan een
probleem met de continu'I'teit onlslaan.
5,
Loot een schatti ng opslellen van
wat ie per jaar kWijl zult zijn. Uur-Iarieven
zeggen weinig want je weet niet hoeveel
ze per uur presteren c.q, of ze hier niet
wat bovenop gooien. Bij twijfel kun je
schriftelijk een maximaal jaorbedrag lalen
offreren.
6.
Heeft het bureau ervaring in
jouw branche 2 Vraag noar referenties
(andere klanten), Indien deze ie gegeven
worden, hook don af. Je privacy wordl
dus niet beschermd, Zeggen ze weI
ervaring te hebben maar uit privacy
overwegingen geen nomen te kunnen
noemen, don is dot een goed teken.

een illusie om vriendinnen te worden, hoewel her weI voorkornt. Toch kun
je wel op elkaar rekenen wanneer er problcmcn 7.ijn. Ondcrhandel even
tuce!mct je buurvrollw war je weI of niet van c1l<aar kunt verwachten.
Rijvoorbeeld "kan ik bij Ie rerechr .lIs ik zonder condooms zit of help ie mc
\vanneer ik een lastige klanr d" Jcur uit moet krijgen". Maar sraar je nier
blind op gem",akle afspraken en blijf je hewusr van de concurremiestnjd
zodar jc niet re afha nkelijk \Vord! V311 andere!\.
Veiligheid. AI wordt er meer mishandeld en verkracht binncn het huwelijk,
her is w(..h bclangrijk orn je eigcn weerbaarheid in de garen te houden.
Helaas draagr ook ~en ps}'chopaar vaak een drie-delig grijs kosruuJl1 waar
door je l\ooir 7.eker weer \Vaar jc aan toe bent. In de meesre panden is weI
cen :darmsysteem maar ie ~.al altijd zicn dar )C nct nlet 111 de buurr van ({if
bcllelje hent als ze je keeltje door willen sniJden. Voig dus de vechtlcssen bij
de Rode Draad of bij een goede sportschool wdar je zelf in kum grijpen als
her mis gaM. Het besre is echrer voorkomen en vaak bekruipt ie al een 011
aangenaam gevoel voordar de klant binnen is. Durf in zo'n gevalnee te zeg

gen.
Ook als ie niet zo snel een goede reden hebr om te weigeren. VertTOuw op ie
inruirie. Bij rwijfells hCl aLtl}d "NEE"!
Margot Alvarez
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7.
Ais je zelf een deel van het werk
will doen lorn minder kosten te hebben of
beler te kunnen volgen hoe je droait),
vraag dan of dal mogelijk is, Zorg er weI
voor dot ie goed begrijpt wat er von jou
verwocht wordt,
8.
A!s je eenmaol een bureau
gekozen hebl, wees don eerlijk in de
informatie die je het bureau verstrekt. De
boekhouder-belasli ngconsu lent stoat aon
jouw kant en moel jouw belangen
behortigen, Dot kon hij/zij aileen doen
als er volledige inFormotie verstrekl wordl.
9,
Indien er jou voorgesleld wordt
een deel van de Fee (kosten) zwart Ie
betolen, hook dan meteen of. Een bureou
dot het met de eerlijkheld niet zo nauw
neemt zol je ook niet eerlijk behondelen.
Neem echter oak geen bureau dot
roomser dan de pous probeert te zijn.

10.

Voig ie eigen instinct!
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