
Krijg gratis ondersteuning bij het doen van je belastingaangifte 
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Waar: 
Paradijslaan 20
5611 KN Eindhoven
Wanneer: 
Zaterdag 11 maart
van 10.00 – 16.00 uur

Iedereen doet ieder jaar belastingaangifte. En ook al komt dit 
klusje jaarlijks terug, toch vinden veel mensen dit nog altijd lastig. 
Daarom organiseert Partnerfonds Brainport Eindhoven op  
zaterdag 11 maart de ‘Geld Gids Dag’, bij Springplank aan de  
Paradijslaan 20. Op deze dag kan jij, als inwoner van Eindhoven, 
gratis ondersteuning krijgen bij het invullen van je belastingaangifte.  
Kom je ook? 



Belastingaangifte-stress?
Niet nodig. Wij helpen je!

Op zaterdag 11 maart staan we klaar om jou te helpen. De hulp bestaat uit vrijwilligers 
van SOFiR; het platform waarin vrijwilligers van  de NOB (de Nederlandse Orde  
van Belastingadviseurs), NVAB (Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belasting-
kundigen) en RB (Register Belastingadviseurs) zich hebben verenigd. Zij houden  
zich dagelijks bezig met belastingzaken. 

Zien we jou op de ‘Geld Gids Dag’?

Om je goed te kunnen helpen, vragen we je om het volgende (digitaal of fysiek) mee te nemen: 

• DigiD-gegevens
• Paspoort of identiteitskaart
• Jaaropgaven (werk, inkomen en uitkeringen)
• Overzicht andere inkomsten (alimentatie, vrijwilligerswerk)

- Bij alimentatie: informatie van alimentatieverstrekker of alimentatieontvanger
• Als je een koopwoning hebt:

- WOZ-beschikking vorig jaar
- Overzicht betaalde hypotheekrente en kosten

• Bankgegevens (bankrekeningen en spaarrekeningen)
•	 Overzicht	van	specifieke	zorgkosten	die	niet	vergoed	zijn
• Aangifte van vorig jaar, indien in bezit
• Overzicht uitgaven studie/opleiding
• Overzicht giften aan goede doelen
• Overzicht betaalde alimentatie

Zien we jou op zaterdag 11 maart bij Springplank aan de Paradijslaan 20?  
Je bent van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur.  
Het is een inloopspreekuur, dus afspraak van te voren niet nodig. Heb je vragen over 
je belastingaangifte, welke documenten je mee moet nemen of een andere vraag over  
belastingen? Dan kan je het gratis nummer 0800 – 0543 bellen (belastingtelefoon).




