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LAAT GEEN GELD LIGGEN!
DENK AAN UW BELASTINGVOORDEEL 2017!
De medische zorg in Nederland staat onder druk en ook de fiscale aftrekbaarheid van specifieke
zorgkosten is de afgelopen jaren steeds verder beperkt. De kans is dan ook groot dat deze negatieve
trend zich ook in de nabije toekomst voortzet. Dit geldt helaas ook voor haarreconstructies!
In 2017 heeft u echter nog wél de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling om bepaalde
zorgkosten die niet door uw zorgverzekering worden vergoed van uw inkomstenbelasting af te
trekken. Daarom adviseren wij u met klem: heeft u recht op deze regeling maak er dan gebruik van!
Uw persoonlijke voordeel kan daarbij flink oplopen.* Dus overweegt u om een nieuwe
haarreconstructie aan te schaffen of om uw bestaande haarreconstructie te laten vervangen? Maak
dan nú een afspraak met de EchtHaar Kliniek en laat de belastingdienst een deel van uw nieuwe
haar betalen. U heeft er recht op!
Rekenvoorbeeld
Hieronder het voorbeeld van Mevrouw de Jager. Zij bracht de kosten van haar haarreconstructie in
mindering op haar inkomstenbelasting en dat leverde een aanzienlijk voordeel op.

REKENT U EVEN MEE?*
Voorbeeld
U heeft in 2017 kosten gemaakt voor een haarreconstructie van € 3.500,-. Uw fiscale
drempel voor specifieke zorgkosten is € 600,-. Dit betekent dat het bedrag voor de
mogelijke fiscale aftrekbaarheid € 2.900,- is.
Op basis van uw jaarinkomen valt u in belastingschijf II van de Nederlandse
belastingdienst, waarbij u tegen 40,80% wordt belast.
De berekening voor uw mogelijke fiscale teruggave voor de haarreconstructie
is dan als volgt: € 2.900 x 40,80% = € 1.183,20.
* Deze berekening is bedoeld als uitleg voor de mogelijke fiscale aftrekbaarheid van onze haarreconstructies.
De definitieve berekening en fiscale teruggave is afhankelijk van uw uitgaven, inkomsten, medische indicatie/verwijzing
en eindcontrole van de belastinginspecteur. Derhalve kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze berekening.

Maak vandaag nog een afspraak voor een consult zodat u niet te laat bent en zeker weet dat u
optimaal gebruik kunt maken van de fiscale voordelen van 2017.

BEL 0341 42 41 30
*Voor de aftrek inkomstenbelasting geldt een drempelbedrag. Raadpleeg hiervoor de website van de
belastingdienst. Ga naar www.belastingdienst.nl
EchtHaar Kliniek kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor teruggaven of vorderingen door de belastingdienst.

