
VOORKEURSLEVERANCIER 

SchoemanVanSteijn, fiscalisten 

2 april 2019 

 

ALGEMENE OVERWEGINGEN 

Amsterdam Gastvrij verwijst zijn leden graag naar ter zake kundige en betaalbare dienstverleners.  

Amsterdam Gastvrij biedt dienstverleners graag de gelegenheid zich via de website van de vereniging 

te presenteren en zo de status van Voorkeursleverancier te krijgen. 

Belangrijke voorwaarden aan de Voorkeursleverancier worden gesteld betreffen transparantie, 

bewezen expertise, effectiviteit en prijsstelling. 

 

VOORWAARDEN EN AFSPRAKEN 

NAW gegevens 

Naam bedrijf: SchoemanVanSteijn fiscaal juristen 

Naam persoon/onen: Teun Schoeman 

Contact email: teun@schoemanvansteijn.nl  

Contact telefoon: 035 7601011 

Website: www.schoemanvansteijn.nl  

 

Expertise en ervaring 

Op welk gebied richt kantoor/persoon zich?  

Het gehele fiscale spectrum, zowel nationaal als internationaal, zowel advisering als compliance 

Bijzondere specialisatie(s): vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting 

Aantal jaren ervaring: 30+ 

Wie zijn de cliënten ? particulieren, stichtingen, ondernemingen en multinationals (onder meer 

media, vastgoed, retail, familiebedrijven, expatriates et cetera) 

Aard van geleverd advies/gevoerde procedures: fiscale advisering en aangiftepraktijk 

 

Prijs 

Uurtarief partner is € 280 exclusief omzetbelasting. Voor veel diensten wordt vooraf een vaste prijs 

afgesproken zoals voor aangiftes inkomstenbelasting en omzetbelasting 

 

Referenties (indien juridisch) 

Korte opsomming en verwijzing naar relevante gerechtelijke uitspraken die op website van 

Amsterdam Gastvrij zijn terug te vinden (anoniem) 

 

Publicaties, blogs, vlogs, zienswijzen, relevante artikelen 

Opgetreden op de informatieavond van Amsterdam Gastvrij over belastingaangifte B&B en 

vakantieverhuur op 23 april 2018 in het compagnietheater. Een presentatie en samenvatting van die 

avond is terug te vinden op de website van Amsterdam Gastvrij.  

 

Werkwijze:  

Kennismaking in vrijblijvend gesprek en als er een zakelijke relatie ontstaat, op basis van stukken 

voorgaande jaren een goed beeld vormen van de vragen en een zo goed mogelijke inschatting maken 

van tijdsbesteding en kosten. 

 

ONDERTEKENING 
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Het bestuur van Amsterdam Gastvrij heeft naar vermogen de juistheid van de opgegeven expertise 

en referenties gecheckt en voegt SchoemanVanSteijn fiscaal juristen  graag toe aan de galerij van 

Voorkeursleveranciers. 

 

SchoemanVanSteijn verklaart zich bereid zijn/haar kennis te delen op de website van Amsterdam 

Gastvrij d.m.v. een blog/artikel dan wel op één van de daartoe te organiseren bijeenkomsten.  

 

Datum: 2 april 2019 

Ondertekening bestuur    ondertekening dienstverlener 

 

Naam      Naam 

Hans Onno van den Berg   Teun Schoeman 


