
Belasting betalen moeten we allemaal. 
FIDELIS Administratie & Belastingen streeft 
er naar om je zo min mogelijk te laten 
betalen of natuurlijk om zo veel mogelijk 
terug te krijgen. Deed fiscaal adviseur Aad 
Snijders dat begin 2001 nog solo, twaalf  
en een half jaar later heeft hij een team  
van specialisten om zich heen verzameld. 
Een kennismaking met FIDELIS in 
Winkelcentrum Oosterheem!

Hij heeft voor multinationals zoals KPMG en  
Hewlett Packard gewerkt, maar was nergens zo 
op z’n plek als nu met zijn eigen kantoor. Aad 
Snijders vertelt: “Het contact met mensen is voor 
mij goud waard. Iemands voorlopige teruggave 
direct kunnen regelen, een startende ZZP-er  
helpen met het opstarten van zijn administratie … 
dat miste ik bij die grote bedrijven. Onze  
locatie is wat dat betreft perfect: mensen  
wandelen makkelijk binnen, omdat we hier  
vlak bij de winkels zitten.”

regeling op handen is! Het kantoor is dan ook 
bewust FIDELIS genoemd, van de Latijnse 
spreuk Semper Fidelis: altijd trouw. Bij FIDELIS 
heb je geen omkijken naar je belastingen,  
toeslagen en administratie. Het wordt gewoon 
goed geregeld, met aandacht voor je persoon-
lijke situatie en bovendien – niet onbelangrijk - 
tegen een redelijk tarief. 

Van one-man show 
naar collectief

kelijke tarieven van bijvoorbeeld 75 euro voor 
een standaard belastingaangifte en 40 euro 
voor de aangifte van je partner of thuiswonende 
kinderen, is dat mooi meegenomen in deze  
tijden. Want als we dan toch belasting moeten 
betalen, dan liever zo weinig mogelijk!

FIDELIS ADmInIStrAtIE &  
BELAStIngEn

Vanuit Winkelcentrum Oosterheem staat  
FIDELIS Administratie & Belastingen  
particulieren, (startende) MKB-ondernemers 
en ZZP-ers bij op administratief en fiscaal  
gebied. De openingstijden zijn maandag  
t/m vrijdag van 09.00-17.30 uur en ’s avonds  
op afspraak. 

Oosterheemplein 154
2721 NB Zoetermeer (wijk 21 Oosterheem)
T: 079 593 77 99
E: info@fidelis.nl
www.fidelis.nl

Je belastingen, toeslagen en  
administratie altijd goed geregeld!

Meet the teaM
Newfoundlander Baloo gaat zuchtend tegen 
een deur aan liggen, terwijl Aad een nieuwe 
klant naar de spreekkamer brengt. De grote 
hond houdt het team 2 dagen in de week  
gezelschap, vertelt Daphne. Zij, Joanna en  
Marco (de zoon van Aad) verzorgen de btw-aan-
giftes voor ondernemers en bereiden alle belas-
tingaangiftes voor. Henk is Aads sparringpartner 
als het aankomt op de grotere vraagstukken. 
Samen anticiperen ze op komende wetswijzi-
gingen en wat dat betekent voor hun klanten. 

Betrokken en BetrouwBaar
Die betrokkenheid is tekenend voor het kantoor. 
Niet elke fiscaal adviseur belt je op om je eraan 
te herinneren dat er een wijziging in een  

Blauwe enveloppenangst
“Zo veel mensen vrezen de bekende blauwe  
enveloppen van de Belastingdienst. De gedachte 
van ‘Oh jee, ik moet weer’, díe wil ik wegnemen”, 
vertelt Aad gedreven. Zijn kantoor neemt soms 
een zware last van iemands schouders, bijvoor-
beeld bij toeslagenproblematiek. “We zien veel 
ellende, dat klopt. Maar er is altijd een oplossing 
voor te vinden. Het gaat mij erom dat mensen 
hier naar binnen durven te komen. Ik oordeel 
niet, ik wil mensen puur verder helpen.”

12,5 jarig Bestaan!
Inmiddels bestaat FIDELIS twaalf en een half 
jaar. Aad en zijn team vinden het leuk om dat 
samen met hun klanten te vieren. Vandaar dat 
ze hebben besloten om een korting van twaalf 
en een half euro per huishouden te geven op de 
belastingaangifte 2013. Met de toch al aantrek-
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notariskantoor van loenen & de groot  •  wim van der ham keukens  •  de gouden sleutel  •  krijgsman kaasspecialist  
44 and More damesmode  •  directzorg thuiszorg  •  kia dealer autohaag Zeeuw   
gemeenteraadsverkiezingen:  •  vvd  •  lijst hilbrand nawijn (lhn)  •  d66


