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BBG&Co neemt maatregelen tegen Coronabesmetting.
De ontwikkelingen rondom het Coronavirus raken ons allemaal. Het is onze hoogste prioriteit om de
gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, hun gezinnen en onze klanten te waarborgen en
tegelijkertijd onze klanten zonder onderbreking te blijven bedienen. Wij volgen hierbij de richtlijnen die
door de overheid en het RIVM zijn opgesteld.
Daarom hebben wij de volgende maatregelen getroﬀen:
• Tot en met 6 april vervallen alle geplande besprekingen. Waar nodig kunnen zaken telefonisch
worden besproken.
• Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Zij zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar.
Voor telefonisch contact kunt u het kantoornummer 0528-279002 bellen. U wordt dan met de
medewerker doorverbonden.
• Ons kantoor blijft geopend tijdens de reguliere kantooruren. We hebben de nodige extra hygiëne
maatregelen getroﬀen. Er is steeds een minimale bezetting aanwezig. Het blijft dus mogelijk uw
administratie en andere stukken te brengen of op te halen. U wordt dan wel verzocht bij binnen
komst in de luchtsluis te wachten tot een medewerker u te woord kan staan. In de luchtsluis is een
instructie opgehangen.
We zullen verdere maatregelen nemen op basis van nieuwe informatie en omstandigheden. Volg de
nieuwsberichten op onze website https://www.bbg.nl/nieuws.html.
Voor alle aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting 2019 is uitstel aangevraagd tot 30 april 2021.
U hoeft zich dus geen zorgen te maken, mocht uw aangifte door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus later dan normaal worden opgemaakt.
Maatregelen van de overheid
Door de overheid worden diverse maatregelen genomen om ondernemers te helpen die worden
getroﬀen door de coronacrisis. Sommige maatregelen zijn direct in werking getreden zoals de mogelijkheid van bijzonder uitstel van betaling van de belastingdienst. Andere maatregelen zijn aangekondigd
maar kunnen nog niet aangevraagd worden zoals bijvoorbeeld de tijdelijke maatregel noodfonds
overbrugging werkgelegenheid en de tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers.
Wij zullen met enige regelmaat nieuwe regelingen publiceren op onze website onder de optie ‘Nieuws’.
Onderstaand een aantal websites met relevante informatie over maatregelen voor ondernemers.
https://www.kvk.nl/corona/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

