
Administratie, 
Advies & Méér!
Uw persoonlijke adviseur 

altijd dichtbij.

...én altijd een vestiging bij 
u in de buurt!

Kubus Coöperatie U.A.
De Hork 21 
5431 NS Cuijk

t 088 - 204 1900 
w www.kubus.nl
m info@kubus.nl

Bel voor
een offerte!
( 088

204 1900
(gratis)

+380
adviseurs

+80
kantoren

+15 jaar
ervaring

+10.000
klanten



Nieuwsgierig 
geworden?

Maak een kosteloze en vrijblijvende 
afspraak met één van onze adviseurs!

( 088 - 204 1900
(gratis)

Kubus, hét warenhuis voor ondernemers!

Van administraties, fiscale diensten tot juridische dienstverle-
ning, assurantiën en zelfs marketingexperts. Kortom, Kubus 
biedt de kracht van alles onder één dak tegen een eerlijk tarief.

Kubus is een coöperatie, een franchiseketen van 100+ zakelijke 
professionals binnen de administratieve sector.
Onze Kubus adviseurs nemen je financiële en fiscale zorgen 
uit handen, maken je administratie rendabel en voorzien je van 
specialistisch advies met behulp van onze Kubus specialisme-
kantoren. 

Onze missie is samen werken aan een gezonde toekomst voor 
iedereen en samen staan we vierkant achter uw zaak!

Nieuwsgierig? Bel 088 - 204 1900 en maak direct een afspraak!

Kubus. Vierkant achter uw zaak.

Het Kubus administratie pakket

Belasting betalen en de administratie goed bijhouden is een 
verplichting voor iedere ondernemer. Met een Kubus pakket 
wordt de administratie weer leuk om te (laten) doen!

Kies de gewenste onderdelen en stel uw persoonlijke 
Kubus administratie pakket zelf samen: 

• Handmatig aanleveren van administratie
• Scannen & mailen van administratie
• Online boekhouden
• BTW aangiftes
• Vennootschapsbelastingen
• Loonadministraties
• Opstellen jaarrekeningen
• Inkomstenbelastingen
• Ondersteuning & advies

Waarom kiezen voor Kubus? 

Met ruim 60.000+ boekhouders door heel Nederland kun je 
natuurlijk overal terecht voor je administratie en fiscale zaken 
maar...Kubus is uniek en gaat veel verder!

De Kubus coöperatie is een eenheid, een geoliede machine 
van professionals die het stof van de administratieve sector af 
blaast. Wij kennen de zwaktes in de markt. Wij weten wat onze 
klanten willen. En waarom? Omdat we luisteren naar geluiden 
in de markt en nog steeds iedere dag leren van ondernemers 
om ons heen.

Onze 4 zekerheden zijn het bewijs!

• Vaste, heldere tarieven
• Persoonlijk contact
• Altijd bereikbaar
• Moderne aanpak

Wat maakt Kubus écht uniek? 

We zijn ons er bewust van dat we niet de enige aanbieder in 
de administratieve sector zijn. Toch is er sprake van een enorm 
onderscheidend vermogen namelijk...onze specialisten!

Naast de traditionele administratiekantoren, boekhouders en 
accountants zijn we enorm trots op onze specialismekantoren. 
Die geven ons de ruimte om onze klanten nog breder en dieper 
van dienst te kunnen zijn!

Kubus is trots op haar eigen specialisten!

• Ondernemings- & Arbeidsrecht
• Loket: Bedrijf & Overheid
• Agrarisch specialisten
• Assurantiën
• Arbeidsrecht & Ontslagrecht

• Subsidieadvies
• Loon- & Salarisverwerking
• Mediator
• Sales & Acquisitie
• Internet, Media & Marketing

Kubus. Vierkant achter uw zaak.Kubus. Vierkant achter uw zaak.


