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GORINCHEM - Zowel particulieren als zelfstandig ondernemers die op zoek zijn naar
persoonlijke, informele en flexibele zakelijke dienstverlening, zijn bij Minczeles Partners aan
het juiste adres. Met een achtergrondervaring van meer dan 25 jaar, verzorgen zij alle
belastingzaken en aanverwante werkzaamheden. ,,Met 'de handen uit de mouwen' als
filosofie, bieden wij kant en klare maatwerkoplossingen voor particulieren en zelfstandig
ondernemers.''

Door Roy Pellikaan

Eigenaar en oprichter Pierre Minczeles zit al van jongs af aan in het vak. Begonnen als
werknemer op diverse plaatsen in het bedrijfsleven, werkte hij zich via diverse functies
uiteindelijk op tot financieel directeur. In 1995 nam hij de stap zelfstandig ondernemer te
worden. Samen met Laila van Eck zorgt hij voor een informele en persoonlijke benadering
van zijn cliënten. De cliënt heeft dan ook altijd één van de partners als direct aanspreekpunt.
Momenteel speelt de beschikking OZB die binnenkomt. ,,De ervaring leert dat veel mensen
hier moeite mee hebben. De waarde van hun woning daalt. Daarnaast spelen ook de
aangifte inkomstenbelasting en eventuele erf- en schenkbelasting hierbij een rol. Het is dan
zaak zo spoedig mogelijk bezwaar in te dienen, want hier is slechts zes weken de tijd voor.
Hierbij kunnen wij de cliënt van dienst zijn. Mensen zien dit vaak als een hoop 'gedoe', terwijl
wij deze klus op ons kunnen nemen'', legt Minczeles één van zijn diensten uit.
De volgende prioriteit is de aangifte inkomstenbelasting. Deze moet vòòr 1 april ingediend
zijn. Ieder jaar heeft de belastingdienst een thema hieromtrent. Net als verleden jaar, zal dat
ook dit jaar weer het tijdig indienen van de aangifte zijn. ,,Mocht iemand dus bang zijn om in
tijdnood te komen, dan raad ik deze persoon aan contact met ons op te nemen. Wij zullen
dan zorgen dat de aangifte tijdig bij de Belastingdienst binnen is. Eventueel kunnen we uitstel
aanvragen.''
Minczeles Partners heeft een breed netwerk van onafhankelijke specialisten in de zakelijke
dienstverlening, zoals notarissen en accountants. Ze kunnen dus, waar nodig, helpen bij het
opzetten van een bedrijf of bij veranderingen binnen een bedrijf. Maar ook inzake
schenkingen, erfenissen en testamentwijzigingen kunnen ze hun cliënten moeiteloos van
dienst zijn.
Pierre Minczeles benadrukt dat de cliënt centraal staat en dat deze vorm van dienstverlening
alles behalve duur hoeft te zijn. ,,Wij bieden service die verder gaat dan de voordeur. Het is
bijvoorbeeld verbijsterend hoeveel mensen de zorgtoeslag aan zich voorbij laten gaan. Ook
deze kunnen wij aanvragen. Dus zowel zelfstandig ondernemers als particulieren zijn bij ons
aan het juiste adres en kunnen rekenen op zeer schappelijke prijzen, zeker gezien de
bijbehorende dienstverlening.''

Minczeles Partners is gevestigd aan Stephensonweg 6 en is telefonisch bereikbaar via
0183-626476. E-mails kunnen gestuurd worden naar info@mpadvies.nl.

<Terug naar het overzichtVind ik leuk

 Reageren   |   Toevoegen

Advertentie
Nieuwe uitvaartpolis
Bereken hier uw uitvaartverzekering.
Lage premie, al vanaf € 2,39/m

Vakantie Turkije 2013
Kies voor een vakantie met Zon &
Cultuur. Ontdek Turkije vanaf € 179,-

Hassel The Hoff
Speel nu het nieuwste spel van het
Miljoenenspel en maak kans op
fantastische Hoff prijzen

Laatste nieuws

Computercursussen voor senioren
GORINCHEM - In 2013 starten er weer nieuwe
computercursussen. Deze vinden plaats in het Rode Kruisgebouw
aan de Marinus Spronklaan 57 in Gorinchem. De cursus bestaat
uit zeven bijeenkom...

04-01 Lepra collecte
04-01 Lepra collecte
04-01 Lepra collecte
03-01 Fietsen tegen kanker Ven2-4Cancer
03-01 Modelspoorbaan bij tuincentrum Ranzijn ...
02-01 NIEUWE CURSUSSEN SENIOREN ACHTER ...
01-01 Projectmailartbooks vanaf 19 januari ...
01-01 De nieuwsjaarduik 2013
31-12 Nieuwjaarsinstuif uit het stof
29-12 BC de Vesting: Chapel Parket MidwinterDrive ...
29-12 BC de Vesting: Chapel Parket MidwinterDrive ...
29-12 BC de Vesting: Chapel Parket MidwinterDrive ...
29-12 Xander Korsman verrast met Brabants ...
29-12 Popkoor_0183 uit Gorinchem zoekt ...
28-12 Hoog water
27-12 Industrie in de sneeuw
26-12 Hoog water in de Merwede
24-12 KERSTWANDELING
23-12 Kinderen zamelen lege flessen in ...

Meer Laatste nieuws >

Meest gelezen artikelen

31-12 Hoog water door GP Foto 5
03-01 Trix van der Torren stopt als wethouder 1
31-12 Eerste beslissingen in de Poort6 ...
01-01 Met een frisse duik het nieuwe jaar ...
30-12 'Gorcum heeft potentie om te groeien'
01-01 Politie spreekt over rustige jaarwisseling
30-12 ...
31-12 Sanne Keizer geselecteerd voor Oranje
31-12 Ook LRC-B1 en GJS-D1 in halve finales ...
30-12 'Gorinchem is verzameling van tijden ...

Meeste reacties

31-12 Hoog water door GP Foto 5
03-01 Trix van der Torren stopt als wethouder 1

Agenda

Maandag 07 januari 2013

07.00 - Popkoor_0183 repetities starten Gorinchem

Dinsdag 08 januari 2013

20.30 - Marjolein van Kooten Gorinchem

Woensdag 09 januari 2013

10.00 - Senioren wandelen 9 januari Spijk

Vrijdag 11 januari 2013

09.00 - Modeltreinbaan bij Ranzijn 11 & Spijk

Zaterdag 12 januari 2013

20.00 - Muzikale Nieuwjaarsinstuif Gorinchem
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Lees voor

Blat Advocaten -
Zeist
www.blat.nl
Voor alle hulp bij
problemen met
bijstand of andere
uitkeringen

Zoek
geboorterecords
MyHeritage.com
Vind de
geboorterecords
waarnaar uw zoekt
in onze collecties

Zoutkisten iDEAL
webshop
www.strooizoutba
Zoutkisten met én
zonder strooizout
verkoop direct uit
ruime voorraad.

Bedrijfsafval
bunnik
Rolbakkie.nl/bedrij
Goedkoopste
bedrijfsafval van NL,
*all-in* tarief,
GRATIS plaatsing!

…

…
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Mijn bijdrage

Vul verplichte (*) en gewenste velden in. Uitleg Voorwaarden
Bericht:

Labels: (Trefwoorden waarmee anderen uw bijdrage kunnen vinden (komma gescheiden))

Foto ('s) (alleen jpg-bestanden)

Bladeren…

Bladeren…

Bladeren…

Youtube URL:

Naam:*

E-mail:* (nodig om uw bericht te activeren)

Zend mij een e-mail wanneer anderen reageren op dit artikel of deze bijdrage 

De redactie ontvangt een kopie van uw bijdrage.

Plaats nu op de site

Zondag 13 januari 2013
16.00 - Flupia Gorinchem

Maandag 14 januari 2013

20.00 - Lezing Wim Egger Gorinchem

Zaterdag 19 januari 2013

16.00 - Mailartprojectbooks Gorinchem

Dinsdag 22 januari 2013

19.00 - Open avond Gomarus Gorinchem

Meer agenda-items >

     Zet uw eigen agenda-item op de site!

Nieuws uit andere regio's:

Regio Ede

Regio Amersfoort

EdeStad.nl
VeenendaalseKrant.nl
HoogenLaag.nl

DeStadAmerfoort.nl
LeusderKrant.nl
ScherpenzeelseKrant.nl
DeWoudenberger.nl
NieuwsbladDeKaap.nl

Regio Veluwe
BarneveldseKrant.nl
NieuwsbladDeBand.nl
DePuttenaer.nl
DeStadNijkerk.nl
Veluweland.nl
HetKontaktVeluws
Nieuwsblad.nl

Rivierengebied
CulemborgseCourant.nl
NieuwsbladGeldermalsen.nl
StadTiel.nl
StadBuren.nl

Hoofddorp

Regio Alblasserwaard

HoofddorpseCourant.nl

Klaroen.nl
DeStadGorinchem.nl
HetKompasSliedrecht.nl
HetKompasHardinxveld-
Giessendam.nl

Regio Achterhoek
AchterhoekNieuwsAalten.nl
AchterhoekNieuwsBerkelland.nl
AchterhoekNieuwsOostGelre.nl
AchterhoekNieuwsWinterswijk.nl
GeldersePostDoetinchem.nl
GeldersePostOudeIJsselstreek.nl
Klaverblad.nu
LiemersLantaren.nl
MontferlandNieuws.nl
RijssensNieuwsblad.nl
Streekjournaal.nu

E-papers:

Regio Ede

Regio Amersfoort

EdeStad.nl
VeenendaalseKrant.nl
HoogenLaag.nl

DeStadAmerfoort.nl
LeusderKrant.nl
DeWoudenberger.nl

Regio Veluwe
BarneveldseKrant.nl
NieuwsbladDeBand.nl
DePuttenaer.nl
DeStadNijkerk.nl
Veluweland.nl
HetKontaktVeluws
Nieuwsblad.nl

Rivierengebied
CulemborgseCourant.nl
NieuwsbladGeldermalsen.nl
StadTiel.nl
StadBuren.nl

Hoofddorp

Regio Alblasserwaard

HoofddorpseCourant.nl

DeStadGorinchem.nl
HetKompasSliedrecht.nl
HetKompasHardinxveld-
Giessendam.nl

Regio Achterhoek
AchterhoekNieuwsAalten.nl
AchterhoekNieuwsBerkelland.nl
AchterhoekNieuwsOostGelre.nl
AchterhoekNieuwsWinterswijk.nl
GeldersePostDoetinchem.nl
GeldersePostOudeIJsselstreek.nl
Klaverblad.nu

Bedrijfsopleidingen NTI www.nti-zakelijk.nl
Cedeo-Erkende Bedrijfsopleidingen. Op maat
gemaakt bij NTI Zakelijk.

Sim Only Abonnement? www.simyo.nl/sim-o
300 min/sms slechts € 7 per maand. KPN netwerk.
Bestel nu!

Uw Kerk [Ver]Bouwen? www.elitek.nl
Wij adviseren u graag en goedkoop! ontwerp,
begeleiding & vergunningen

Brandbeveiliging Kosten. vergelijk-beveiligin
Vind de Beste en Goedkoopste!
Goedkoopste&Beste Brandbeveiliging.

…

…

Minczeles zorgt ervoor - DeStadGorinchem.nl http://www.destadgorinchem.nl/scripts/edoris/edoris.dll?tem...

2 van 3 05-01-13 16:27



ScherpenzeelseKrant.nl
NieuwsbladDeKaap.nl
NieuwsbladDeKaap.nl

LiemersLantaren.nl
MontferlandNieuws.nl
RijssensNieuwsblad.nl
Streekjournaal.nu
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