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De zorgplicht van de accountant en belastingconsulent houdt niet
op bij het financieel jaarverslag en de belastingaangifte.
De laatste jaren wordt er steeds meer verantwoordelijkheid op de
schouders van de accountant gelegd. Hij wordt geacht mee te
denken en te adviseren op het gebied van onder meer oudedagsvoorziening, aangaan van schulden (zowel hypotheken als bedrijfskredieten), nalatenschapsplanning en beheer van vermogen.
Niet altijd is er voldoende expertise in huis om een gedegen advies
te geven. Ook kan de accountant niet altijd zaken ten uitvoer
brengen die worden voorgesteld. Zo zijn er vaak notariële aktes
nodig of moet een financieel product worden afgesloten waar een
vergunning voor nodig is.
Ceifer Accountants en Belastingadviseurs is
een samenwerking aangegaan met mevrouw
mr. Michelle Senden, notarieel jurist en
mr. Wim Uyterlinde, financieel juridisch
adviseur. Wij stellen hen graag aan u voor.
Michelle Senden heeft in Leiden civiel en
notarieel recht gestudeerd. In 1995 is zij
afgestudeerd in het civiele recht. Na haar
afstuderen heeft zij in 1996 besloten de
notariële studierichting op te pakken. In 1997
is zij afgestudeerd in het notariële recht.
Vanaf december 1995 is Michelle werkzaam
geweest in het notariaat. In eerste instantie
als jurist en vanaf 1997 als kandidaatnotaris. Zij is op diverse notariskantoren
werkzaam geweest en heeft daarbij in haar
functie van kandidaat-notaris gewerkt als
generalist.
Michelle heeft daardoor gedurende de kleine
20 jaar dat zij in het notariaat werkzaam is
geweest een grote expertise opgebouwd op
het gebied van personen en familierecht.
Ook erfrechtelijke zaken kennen voor haar
geen geheimen meer. Bovendien heeft zij
op het gebied van het ondernemingsrecht
en onroerend goed recht de nodige kennis
opgebouwd.
C E I F E R

U krijgt altijd een deskundig en afhankelijk
van het onderwerp een doorwrocht advies
en indien gewenst een ontwerp van de akte
die nodig is. Omdat Michelle generalist is
kunt u op elk notarieel rechtsgebied bij
haar terecht zoals:
• huwelijksvermogensrecht, waaronder
begrepen het opmaken en wijzigen van
huwelijksevoorwaarden;
• het ontwerpen van akten van (levens)
testamenten;
• voogdij;
• bewind, curatele en mentorschap.

• het ontwerp van een akte inzake statutenwijziging inzake een bv, een coöperatie,
een stichting of een vereniging;
• akten van aandelen overdracht of emissie
van aandelen.
Wat betreft het onroerend goedrecht:
• het opmaken van een koopovereenkomst
met betrekking tot een woning;
• het ontwerpen van een akte van levering,
casu quo verdeling;
• het ontwerpen van een splitsing in
appartementsrechten;
• het opstellen van hypotheken naar
aanleiding van leningen die worden
verstrekt door een bank.
Voor het passeren van de ontwerpen van
haar akten, heeft Michelle een samenwerkingsverband met notaris Van Dijk uit
De Meern.

Een specialisatie van haar is ook:
• het ontwerpen van een verklaring van
erfrecht;
• het afwikkelen en beheren van nalatenschappen;
• het advies om vermogen over te hevelen
op een fiscaal zo gunstig mogelijke manier,
ook wel estate-planning genoemd.
Verder het ondernemingsrecht:
• het ontwerpen van akten inzake de
oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
een coöperatie, een stichting of een
vereniging;
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Wim Uyterlinde (63) is al sinds 1975
werkzaam als financieel juridisch adviseur.
Hij is zijn loopbaan gestart in 1975 bij het
kantoor van de heer Fortuin. In 1985 heeft
hij het kantoor overgenomen en tot 2007
zelfstandig voortgezet. In 2007 heeft hij
zijn bedrijf overgedaan aan een collegakantoor en daar heeft hij tot 1 januari 2014
gewerkt. Het cliëntenbestand bestond
hoofdzakelijk uit medische specialisten vrij
beroepsbeoefenaren.
Zijn advieswerkzaamheden betroffen onder
meer:
• Begeleiding van praktijk aan- en verkoop
• Oprichten en fuseren van maatschappen
• Maken van financiële planning voor de
lange termijn
• Verzorgen van financieringen voor
praktijkovernames
• Verzorgen van hypotheken
• Verzorgen van oudedagsvoorzieningen
• Afsluiten van alle benodigde verzekeringen

Sinds 1 januari 2014 is hij niet meer
verbonden aan een adviesbureau.
Hij verkoopt ook geen financiële producten
meer. Hij adviseert u op bovenstaande
gebieden uitsluitend op basis van een
uurhonorarium. In geval er iets moet
worden geregeld zal hij u naar een andere
instantie verwijzen.
Voor Ceifer betekent dit een verruiming van
de adviesmogelijkheden zonder dat daar
een eigen belang tegenover staat.
Met Wim Uyterlinde hebben wij een zeer
ervaren financieel adviseur in huis die u kan
helpen bij het maken van de juiste keuzes
en die kritisch kan zijn ten opzichte van de
aanbieders van financiële producten.
Mocht u uw financiële situatie willen laten
doorlichten neem dan contact met ons op.

Ceifer Zeist
Utrechtseweg 131 • 3702 AC Zeist
Postbus 194 • 3700 AD Zeist
T (030) 692 80 90
F (030) 692 80 95
KvK Utrecht 30171059
Ceifer Montfoort
Waardsedijk-Oost 4
3417 XJ Montfoort
T (0348) 46 87 15
E-mail info@ceifer.nl
Internet www.ceifer.nl
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