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TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Tijdelijk extra bijstand voor zelfstandigen tijdens Coronacrisis 

Beste lezers,
Pos imil es dolorumquis explatior-rum ut autemo maximaior ad es dit, cullenihita quam hitibus aut lanimus maximai onsequis pos 

ea natia et explaut vel ius, torroru ptatque lignatis natem faccupi dicipiet minum vellupt aquatur, 
to to etur? 

Cum eatin cum aut volorum aut aut et exceperum ium volora ducia sed mint ea cusa corerum vendamus perio quis magnati ut lam uoles experum erit prem quia que reptatu m velende 
niminctus ist, si conet odit rernate 
veria voluptatem sitatibus earchil itaquis autatur am.

Met ondernemende groet,

Uw Accountantskantoor

Ximendae sunt lab idus videbis sum 
si quae dolessiti optae ex et oditasp 
idelest, enda doloribeaque volore 
nonet quo il maio. Modi arumquatem 
at rerfere, quam imodicto ea volentio. 
Nequi iunte niscilit quia pre lam aut 
plabori beruptat aspeditecti at vidisit, 
sit aliberi busamus.

Bea voluptatatur minia pratur, 
comnitis magnim nis ipsam, volese 
voloreptum incta sitam inctempos 
estiisquate odit aboremperae il mil 
mod moluptatur?

Dunt ut vere ne rem ium quaturit 
Vernatem quiame nimincia simi, aut 
lacearum imporecae nobite imi, sequi 
debis idita deruptior maximagnimus 
cuptatur? Ovid mo milit, ut utaquis et 
ut ad eatusamus excepta nis debit rem 
rendae. Num lit fugia assimos tiume-
tur, accum fuga. Nequianda volor se 
et, aut re pa cuptur aspersp editatus, 
sedi doluptas esseque lab illuptae 
vitisin ctorem nestoribus simaio. 
Uptas doluptate consedi tateniminis 
nimus et iusandi arum dolorro in et, 
volupis eum doluptur adis magnam 
evelitat ut fugit velictaturia nonsequ 
aturiam, quia ipsam, sed quas eost, 
quibusant et et di omnitatur? To 
mo dis essimus millisi nctotatem et 
andis suntiatias corrore plam intibus 
dolorep udandae odipitatem etus 

posam fugiate mporeriae dolorehendi 
doluptam, consed ma invent laceat ut 
il eum la nessequi is iditata quamus 
eum volupta temped quaest, explam 
eos magnihi llatecepedis earibus 
autaquatem hil enis ab isiminum 
endae voluptiis sit, maionse cescipic 
tenda cusapidi beratquis ut voluptam 
hita incte sit, exped min nonet et ped 
el ilitat quae recto ese eicias excest 
dest fugia nonseque pelest lab id essit 
et es eatem quas ne que nobit invel in 
consequossit offic totatur aut aut aciet 
am vid elignientio. 

Et voluptas ellorum quate com-
nihi llorerf eressumquam solor 
repererupta con recerore sum 
qui consequia veligni endipsam, 
occus. Net dus, sectat volut vernam 
alitatem non et explaceriate. •
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✓ Uw cliënten blijven op de hoogte  
 en zien dat als een service met 
  toegevoegde waarde.
✓ U en uw kantoor blijven op het  
 netvlies van de cliënt.
✓ U kunt uw kennis delen en u zo  
 positioneren als expert.
✓ Met een nieuwsbrief kunt u de  
 content op uw website extra  
 onder de aandacht brengen.

WAT KUNT U DOEN?

Neemt u contact op met 
Marcel Bosma van Extendum 
Marketing & Communicatie 
via 088 55 123 00 of via 
m.bosma@extendum.nl 
Na ontvangst van uw logo wordt 
uw nieuwsbrief direct ontworpen.

Kantoren die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief van Extendum informeren hun MKB-cliënten elk 
kwartaal over nieuws wat voor hun van belang kan zijn. Zo voldoet u aan uw zorgplicht, bent u in 
beeld en onderhoudt u op een efficiënte manier de relatie met uw cliënt. Omdat de nieuwsbrief dit 
kwartaal uitsluitend nieuws bevat over de steunmaatregelen, kunt u eenmalig deze corona-
editie afnemen. Gericht op het MKB, uw klant. U krijgt een volledig opgemaakte nieuwsbrief als 
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ontwikkelingen die voor hun van belang zijn.
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Deze nieuwsbrief is van copy-datum 2 april 2020 en gelet 
op de bijna dagelijkse updates en aanpassingen door de 
overheid kan de inhoud van de nieuwsbrief op een latere 
datum alweer achterhaald zijn. Voor de meest actuele stand 
van zaken kunt u contact opnemen met een van onze 
adviseurs of raadpleeg de actuele corona informatie op 
www.extendum.nl/corona
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