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De weg naar de toekomst van een 
eeuwenoude kloostergemeenschap 

Kloostergemeenschap Sint-Catharinadal 
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  Kennismaking met 

 

Visie 

AccountAnders  
 
Door: Sarina Hoepel 
shoepel@accountanders.nl 
 
Ongeveer een jaar geleden ben 
ik voor een eerste kennismaking 
met priorin Zr. Maria Magdalena 
en econoom Zr. Mechtild in het 
Norbertinessenpriorij Sint-
Catharinadal langs geweest. 
Daar werd ik allerhartelijkst 
ontvangen. Dit was het begin 
van een prettige en ook erg 
interessante samenwerking.   
 
Bij de kloostergemeenschap 
waren veel grote en ingrijpende 
veranderingen aan de gang. Ze 
wilden structurele inkomsten 
genereren om zo het culturele en 
religieuze erfgoed in stand te  
houden. Voor mij is dat, zeker 
gezien mijn eigen religieuze 
achtergrond, iets waar ik graag, 
zij het op de achtergrond, mijn 
bijdrage aan lever. 
 
De samenwerking met de 
zusters van de kloostergemeen-
schap verloopt erg prettig. We 
hebben in een jaar tijd ook 
administratief gezien veel 
veranderingen doorgemaakt. 
Van een volledig papieren 
administratie is de administratie 
inmiddels geheel gedigitaliseerd 
en is er actueel inzicht in de 
cijfers gekomen. Het is 
bewonderenswaardig hoe snel 
dit door hen, en dan met name 
door zuster Mechtild, is 
opgepakt. Ik ben erg dankbaar 
dat ik hier aan heb mogen 
meewerken en zie uit naar een 
jarenlange samenwerking.  
 

Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal 
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Op zondag 9 oktober jongstleden, 
hebben wij als zusters Norbertinessen in 
vreugde mogen stilstaan bij het feit dat 
onze gemeenschap 745 jaar geleden 
officieel werd gesticht. 
 
De onafgebroken geschiedenis, die op 9 
oktober 1271 begon, kent veel momen-
ten van oprichten en uitbouwen, van 
welvaart en teloorgaan. Een voorbeeld is 
de tijd van de St. Aagtensvloed in 1288, 
waardoor onze zusters vanuit Vroenhout 
- waar het allemaal begon - in Breda hun 
toevlucht moesten nemen.  
 
Ook in de eeuwen van verblijf in Breda 
wisselden licht en donker elkaar voort-
durend af. De zusters maakten een 
pestepidemie en de stadsbrand mee en 
uiteindelijk werden zij door de religieuze 
en politieke troebelen genoodzaakt 
Breda te verlaten. Dankzij de bescher-
ming van Prins Frederik Hendrik en zijn 
gemalin Amalia van Solms konden de 
zusters het slot De Blauwe Camer en de 
bijhorende landerijen aankopen en 
vonden ze in juni 1647 domicilie in 
Oosterhout. 
 
Het is vanuit de eerbied voor het 
verleden en de dankbaarheid om het 
heden dat wij met geloof in de toekomst 
op zoek zijn gegaan naar een weg 
waarop het verhaal van Sint-
Catharinadal verder geschreven kan 
worden. 
 
Na een lange periode van stille 
overweging en rijp beraad zijn wij in 2012 
met een intern onderscheidingsproces 
begonnen. Daarbij voerden wij talrijke 
oriënterende en indringende gesprekken 
met bestuurders en ambtenaren van 
allerhande instanties en deskundigen, 
die elk vanuit hun eigen expertise ons tot 
steun zouden kunnen zijn bij het 
ontwikkelen van plannen met als doel 
ons religieus en cultureel erfgoed te 
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behouden en door te vitaliseren 
structurele inkomsten te genereren. 
Langs deze weg kwamen wij dan in 
contact met Jeroen Uitermark van ESJ 
/ AccountAnders. Bij onze eerste 
schuchtere afwegingen, bij ons wikken 
en wegen stond hij meedenkend 
terzijde;  altijd bereid om advies te 
geven of een handreiking te presente-
ren. 
 
De contacten werden intenser na het 
besluit om onze landerijen te gaan 
benutten voor de aanplanting van een 
wijngaard van 8,5 ha, de aanleg van 
een moes- en kruidentuin met imkerij 
en de verbouwing van ons gastenhuis. 
Stilaan ontstond de noodzaak, maar 
ook de wens om bij zo’n groots en 
ingrijpend project gedegen en 
verantwoorde boekhoudkundige on-
dersteuning te hebben en opvolging 
van advies en bijsturing bij financieel 
beleid en administratie. 
 
Hiervoor mochten wij kennis maken 
met Sarina Hoepel. Inmiddels is zij een 
vertrouwde medewerkster van 
AccountAnders die de weg naar Sint-
Catharinadal moeiteloos kent. Maar die 
ook over- en langs de digitale snelweg 
ons met raad en daad bijstaat en de 
werkzaamheden van het economaat 
volgt en waar nodig aanstuurt. 
 
Zo durft een eeuwenoude klooster-
gemeenschap in veranderende tijden,  
door eigentijdse middelen en positief 
gestemde medemensen, de weg naar 
de toekomst aan; in het vertrouwen dat 
de samenwerking een vreugde mag 
zijn in wederkerigheid. 
 
 

Geschreven door: 
Zr. Maria Magdalena van Bussel 

Priorin van Sint-Catharinadal 
www.sintcatharinadal.nl                                                                                                                                     
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Medewerker in beeld 

AccountAnders in beweging 
 

 
  

Nieuwe website Vermijs 
Vermijs Kartonnage is specialist in het 
vervaardigen van vouwkarton-nen 
verpakkingen.  
 
De oude website van Vermijs 
Kartonnage voldeed niet meer aan de 
verwachtingen die je tegenwoordig van 
een website mag hebben. De website 
was niet geschikt voor mobiele 
apparaten, paste niet meer bij de 
huisstijl en de navigatie klopte niet 
helemaal. Het was tijd voor een nieuwe 
website. 
 
Na een intakegesprek zijn we aan de 
slag gegaan met een ontwerp voor de 
nieuwe website. Dit frisse en moderne 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ontwerp viel in de smaak, waarna de 
website is ontwikkeld.  
 
De nieuwe website past goed binnen 
de corporate identity van Vermijs. Het 
vertaalt op een heldere manier de 
kernwaarden en passie van dit 
familiebedrijf.  
 

 De website is uiteraard ook geschikt 
voor mobiele apparaten en heeft een 
duidelijke menustructuur. Nieuwsgierig 
geworden naar de nieuwe website? 
Kijk op www.vermijskartonnage.nl. 
 
Ook een nieuwe website laten maken? 
Neem contact op met AccountAnders 
Marketing Solutions. 
 
 
085 760 8500  
info@accountanders.nl  
 
 

 

Anders waardoor de keuze voor 
AccountAnders snel gemaakt was. 
 
Waarom heb je voor AccountAnders 
gekozen?  
Met name de verre mate van 
automatisering, zodat de klant altijd up-
to-date inzicht in zijn cijfers heeft, 
sprak mij erg aan. Je bent dan niet 
meer alleen met de cijfers uit het 
verleden bezig, maar kunt je ook meer 
richten op de toekomst.  
 

 
 
Op deze manier kunnen we veel beter 
met de klant meedenken en deze 
adviseren. Dit maakt dat de koers die 
hij met de onderneming wil varen,  
 

Sarina Hoepel is vanaf januari 2014 
werkzaam bij AccountAnders. Ze is 
werkzaam in de functie van MKB-
adviseur. Sarina is 28 jaar oud en 
woont met haar man in Hendrik-Ido-
Ambacht.  
 
Wat is je achtergrond? 
Het is begonnen met een studie 
Accountancy aan de Hogeschool 
Rotterdam. Na deze studie succesvol 
afgerond te hebben, heb ik de 
opleiding Accountancy AA (post 
bachelor) gevolgd, om een verdie-
pingsslag te kunnen maken op mijn 
voorgaande studie.  
 
Ondertussen was ik ook begonnen met 
werken in de controlepraktijk bij een 
middelgroot accountantskantoor. Na 
een periode van ruim 5 jaar werkzaam 
geweest te zijn geweest in de 
controlepraktijk, heb ik de overstap 
gemaakt naar de samenstelpraktijk. 
Voor mij was dit, omdat ik meer 
dienstverlenend bezig kon zijn, een 
juiste verandering. 
 
Hoe ben je bij AccountAnders 
terecht gekomen? 
Via social media ben ik benaderd door 
Jasper Visser. Ik raakte direct enthou-
siast over het concept van Account- 
 

duidelijker wordt en dat er waar nodig 
tijdig bijgestuurd kan worden.   
 
Daarnaast sprak ook de gedrevenheid 
en het enthousiasme van de mede-
werkers mij erg aan. Samen gaan we 
ervoor om de ondernemer te 
ontzorgen! 
 
Waar ben je in gespecialiseerd? 
Het is mijn kracht om me te 
verplaatsen in de ondernemer. Ik denk 
graag mee hoe we de administratie zo 
optimaal mogelijk inrichten. Iets waar 
AccountAnders ook voor staat en zich 
in onderscheidt.  
 
Mijn streven is dat de ondernemer zo 
min mogelijk tijd kwijt is met 
administratieve handelingen en daarbij 
toch actueel inzicht in de cijfers heeft. 
Op deze manier kan de ondernemer 
zich volledig richten op het 
ondernemen.  
 
Ik ben pas tevreden met mijn werk als 
de klant ook tevreden is. Een tevreden 
klant maakt dat ik plezier in mijn werk 
heb. Daar doe ik het voor! 
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Nanny 2.0: de naam zegt het eigenlijk 
al. Wij zijn een bemiddelingsbureau 
dat op een vernieuwende en 
persoonlijke wijze bemiddelt tussen 
nanny`s en gezinnen.  
 
Een jaar geleden is het idee ontstaan 
toen wij zowel in ons zakelijke als in 
ons privénetwerk merkten dat het voor 
veel ouders lastig is om opvang voor 
de kinderen te vinden die aansluit bij 
de wensen van het gezin. De opvang 
die geboden wordt door kinderdag-
verblijven blijkt vaak niet erg flexibel te 
zijn, gastouders worden vaak 
geassocieerd met een stoffig imago en 
au pairs bleken niet altijd betrouwbaar 
te zijn. Daarnaast viel het ons op dat 
veel MBO en HBO pedagogisch 
geschoolde meiden moeilijk werk 
konden vinden in het werkveld.  
 
Wij zagen het als een uitdaging om 
deze twee problematieken samen te 
brengen en om te buigen naar een 
positieve uitkomst voor beide partijen. 
Dit heeft geresulteerd in ons 
nannybemiddelingsbureau. 
 
Het vernieuwende aspect in onze 
dienstverlening komt naar voren in het 
kwalitatieve maatwerk en onze 
persoonlijke aanpak. Zo werken wij 
alleen met gekwalificeerde nanny`s en 
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behouden wij gedurende de gehele 
plaatsing van de nanny contact met 
zowel het gezin als de nanny. Tevens 
werken wij samen met de GGD die 
middels huisbezoeken de kwaliteit van 
opvang controleert. In combinatie met 
onze eigen controles kunnen wij 
hierdoor het welzijn en de veiligheid 
van het kind zo goed mogelijk 
waarborgen.  
 
Het gezin bepaalt in samenspraak met 
de nanny het takenpakket en kan 
hierdoor de dienstverlening zo goed 
mogelijk afstemmen op de gezins-
situatie. De ouders kunnen zelf 
bepalen in welke mate huishoudelijke 
taken horen bij de werkzaamheden.  
Wij willen het beeld dat een nanny 
alleen bereikbaar is voor welgestelde 
gezinnen doorbreken en laten zien dat 
het ook bereikbaar is voor gezinnen 
met een modaal inkomen. Wat 
namelijk bij veel ouders onbekend is 
dat wanneer je gebruik maakt van een 
nanny je ook in aanmerking komt voor 
kinderopvangtoeslag. 
 
Naast het plaatsen van nanny`s, is er 
nog een ander soort dienstverlening 
waar Nanny 2.0 zich op richt. Zo 
kunnen er bij ons ook pedagogische 
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consulten afgenomen worden wanneer 
ouders behoefte hebben een 
opvoedingsadvies, ondersteuning of 
extra kennis over de ontwikkeling van 
hun kinderen willen inwinnen. Wij zijn 
beiden opgeleid tot Pedagoog en met 
een ruime werkervaring binnen de 
verschillende sectoren in het 
pedagogisch werkveld, beschikken wij 
over een grote hoeveelheid kennis en 
expertise. Tijdens de consulten 
vertalen wij deze kennis en kunde naar 
praktische tips, handvaten en 
ondersteuning. 
 
Tijdens het uitwerken van ons concept 
en het opbouwen van ons bureau zijn 
wij ondersteund door Ralf van 
Rosmalen van AccountAnders. Via ons 
netwerk kwamen wij met hem in 
contact en hij heeft ons door middel 
van zijn ervaring en expertise 
geholpen in het gehele proces. Zijn 
enthousiasme werkte aanstekelijk 
waardoor wij deze samenwerking als 
een hele fijne steun in de rug hebben 
ervaren. Ook nu Nanny 2.0 zich verder 
ontwikkelt en groeit, blijven wij gebruik 
maken van de expertise van 
AccountAnders omdat dit een prettige 
basis biedt van waaruit verder 
gebouwd kan worden. 
 

23

Klanten in beweging  
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Recruit a student 
 
Krijgt u ook zo’n energie van die 
momenten dat alles binnen uw bedrijf 
op rolletjes loopt?  Een product dat 
gelikt en op tijd de fabriekshal verlaat, 
de marketingafdeling die de vraag naar 
dat product heeft weten te 
verdubbelen, de logistiek die ondanks 
de piekdrukte de klant op tijd bedient. 
En niet te vergeten het rustgevende 
gevoel dat ook uw financiën in 
betrouwbare handen zijn. Zodat u 24/7 
inzichtelijk heeft wat de revenuen van 
deze efforts zijn. 
 
In al die situaties is er één grote 
gemene deler: optimale prestaties 
kunnen alleen worden behaald met 
mensen die ook écht plezier in hun 
werk hebben. Die net als u energie 
krijgen van een vlekkeloze werkdag en 
waar mogelijk het proces bijsturen 
zodat het nóg efficiënter werkt. Extra 
ogen en oren op de werkvloer die 
proactief loeren op kansen om 
processen te verbeteren. Niet de klok 
naar vijf uur kijken, maar zo in je werk 
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opgaan dat je schrikt van de tijd. Dan 
zit de juiste vrouw of man op de juiste 
plek. Dan wordt talent ten volle benut. 
Win/win in optima forma.  
 
Waar we bij Recruit a Student energie 
van krijgen? Bovengenoemde krenten 
uit de pap selecteren en er vervolgens 
voor zorgen dat ze op de juiste plaats 
worden ingezet. Zodat hun talent ten 
volle benut kan worden. Zowel voor 
zichzelf als voor hun werkgever. Dat is 
de ziel van ons bedrijf. Geen bedachte 
formule, maar werken vanuit het hart.  
 
Dat deze benadering werkt, bewijst het 
feit dat we gestaag blijven groeien. 
Vanuit tien locaties in Nederland - en 
uitvalbases in de UK, België en 
Duitsland – bedienen wij een groeiend 
aantal cliënten uit alle denkbare 
branches.  Als werkgever hoeft u 
eigenlijk maar voor één ding te zorgen: 
dat u er op tijd bij bent om onze 
uitzendkrachten met potentie in te 
lijven. Want met de aantrekkende 
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economie, zien we nu al dat de krapte 
op de arbeidsmarkt in snel tempo aan 
het groeien is.  
 
Bij de persoonlijke, innovatieve 
bedrijfsvoering die wij hanteren, 
passen alleen suppliers die op 
eenzelfde manier denken en doen. Met 
medewerkers die ook elke dag weer lol 
hebben in hun werk, streven naar een 
optimaal resultaat, proactief bij hun 
klanten betrokken zijn en continu oog 
hebben voor innovatieve verbete-
ringen.  
 
U voelt hem vast al aankomen, maar 
we menen het uit de grond van ons 
hart als we zeggen dat AccountAnders 
bij uitstek zo’n bedrijf is. Een 
onmisbare partner die op een manier 
van vandaag én morgen ervoor zorgt 
dat wij ons volledig kunnen richten op 
hetgeen waar we goed in zijn: het 
herkennen en plaatsen van 
getalenteerde studenten met een 
enorme potentie.  
 

 Het talent van morgen vandaag in huis 
 

Klanten in beweging  
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Ons kantoor bestaat in 2017 maar liefst 60 jaar. En daar zijn we 
trots op. Want al 60 jaar mogen we ons met vestigingen in Breda 
en in ’s-Hertogenbosch tot de top van de advocatuur rekenen. 
Onze advocaten zijn zonder uitzondering betrokken, kritisch, 
flexibel en resultaatgericht. We leveren ondernemingen een full 
service juridische dienstverlening van hoge kwaliteit. Op 
internationaal gebied zijn we onderdeel van IUROPE. Hierdoor 
behartigen we ook uw belangen in het buitenland. Naast 
deskundigheid op een zevental rechtsgebieden zijn wij tevens 
gespecialiseerd in diverse branches. Daardoor weten we precies 
wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. 
Want een goede advocaat is niet alleen de beste in zijn 
vakgebied, maar weet ook wat u dagelijks bezighoudt. 
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We richten ons bij Van Iersel Luchtman 
Advocaten op alle rechtsgebieden die 
voor een ondernemer van belang zijn. 
Zo adviseren onze specialisten van de 
sectie Intellectueel Eigendom & 
IT bijvoorbeeld over de juridische 
bescherming van uw handelsnamen, 
domeinnamen, merken, logo’s en 
slagzinnen.  
 
Maar ze kijken ook of uw website wel 
voldoet aan de geldende wet- en 
regelgeving. Want bij het exploiteren 
van een website komt veel kijken. 
Vooral als u deze gebruikt voor het 
aanbieden van goederen en/of 
diensten.  
 
Deze controle doen we middels de 
door ons ontwikkelde Website check. 
Hierbij nemen we de meest 
voorkomende juridische onderwerpen 
en aandachtspunten aangaande het 
beheren van een website onder de 
loep. Zo’n check is overigens geen 
overbodige luxe. De negatieve 
gevolgen van het niet voldoen aan de 
geldende regels kunnen namelijk erg 
groot zijn. 
 
Website check 
Bij het inrichten en gebruik maken van 
een website voor het aanbieden van 
producten en/of diensten moet u aan 
veel eisen voldoen. Als u bijvoorbeeld 
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persoonsgegevens verwerkt, dient u 
zich te houden aan de regels van de 
Wet bescherming persoonsgegevens.  
 
Verstuurt u online reclame en plaatst u 
cookies? Dan krijgt u te maken met de 
Telecommunicatiewet. Wij kunnen ons 
goed voorstellen dat u door de 
veelheid aan regelgeving verstrikt raakt 
in uw eigen website. Misschien 
schendt u zelfs zonder dat u het weet 
de rechten van anderen. 
 
 Wij controleren voor u aan de hand 
van onder ander de intellectuele 
eigendomsrechten, algemene 
voorwaarden, privacy, cookies en 
informatieverplichtingen of uw website 
en/of online applicatie aan de geldende 
wet- en regelgeving voldoet. 
 
Legally online? 
Tijdens de check leggen we tevens 
eventuele problemen in het 
verkoopproces bloot. We kijken of uw 
bestelproces correct ingericht is, of uw 
website alle vereiste informatie bevat 
en of u de algemene voorwaarden op 
de juiste wijze verstrekt.  
 
Maar we adviseren u ook hoe u uw 
bezoekers moet informeren indien u 
gebruik maakt van cookies. Aan het 
eind van de check overhandigen wij 
een overzichtelijk rapport met de 
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resultaten en een advies op maat. We 
voeren de Website check uit voor een 
vast en aantrekkelijk bedrag.  

 

 
 
Bel advocaat Maral van Brandwijk via 
088 – 90 80 803 of stuur een e-mail 
naar m.brandwijk@vil.nl om de check 
aan te vragen. Zo weet u direct of u 
wel legally online bent! 
 

 

Klanten in beweging  
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Stichting BEUM heeft in 2016 de 
keus gemaakt om te gaan 
samenwerken met AccountAnders. 
Stichting BEUM  exploiteert de 
leer/werk-horecagelegenheid Genie-
ten bij BEUM  in Dorst en is een 
initiatief van de Amarant Groep. Deze 
uitspanning is tot stand gekomen 
dankzij een goede samenwerking 
met de gemeente Oosterhout en 
Staatsbosbeheer.  
 
Natuur 
Met de komst van BEUM is er in 
boswachterij Dorst een nieuwe hore-
cagelegenheid gekomen met een 
duidelijk eigen gezicht. Dit uitgestrek-
te natuurgebied bevindt zich tussen 
Rijen, Oosterhout, Teteringen en 
Dorst, is 1.117 ha groot en eigendom 
van Staatsbosbeheer. Het gebied be-
staat voornamelijk uit grof dennenbos 
dat in het begin van de 19e eeuw op 
heidegebied is aangeplant. Dit 
gebied stond bekend als de Seterse 
Heide. Omstreeks 1850 werd veel 
bos weer gekapt, omdat het gebied 
als militair oefenterrein in gebruik 
werd genomen. Er ontstonden 
zandverstuivingen en de nabijge-
legen buurtschap Seters moest zelfs 
met een eikenhakhoutwal 
tegen het oprukkende zand 
worden be-schermd. In 1899 
kreeg Staatsbos-beheer het 
gebied in bezit. Het werd 
opnieuw beplant en de 
militairen vertrokken naar 
elders. 
 
Schuur 
Het woord BEUM is Brabants 
dialect voor ‘boom’. Heel 
toepasselijk, want de horeca-
gelegenheid is gevestigd in  

 
 
 
 
de schuur van een voormalige 
boswachterswoning, ligt midden in de 
natuur en is totaal vernieuwd. Deze 
schuur is een gemeentelijk 
monumentaal pand. In een huiselijke 
inrichting worden er lunches en 
diners verzorgd voor mensen die 
genieten van het buitengebied. En of 
men nu per auto, e-bike of paard 
komt, overal is plek voor. De 
horecagelegenheid is open sinds 1 
juli 2015. 
 
Restaurant 
Je stapt niet zomaar bij BEUM 
binnen; je komt eerst langs de 
groente- en kruidentuin, die wordt 
onderhouden door de cliënten van 
Idris in het kader van hun dag- en 
werkbesteding. De kruiden en 
groenten worden weer verwerkt in de 
gerechten op de kaart. BEUM 
beschikt over een uitmuntend 
restaurant waar men niet alleen voor 
een lunch, maar ook voor een 
meergangendiner in de avond terecht 
kan. Ook is het mogelijk om met 
grote groepen een lunch en/of diner 
in het restaurant te arrangeren. Er is 
een gevarieerde kaart met veel 
huisgemaakte lekkernijen. Andere 
huisgemaakte producten, in de vorm 
van bakkerijproducten en chocolade, 
komen van de Smaakmakers uit 
Etten-Leur en Goirle en Puur Culinair 
uit Tilburg. Dit zijn beide ook 
projecten van de Amarant Groep.  
 
Stichtingen 
De Amarant Groep brengt haar social  

 
 
 
 
enterprise-activiteiten onder in afzon-
derlijke stichtingen. Stichting BEUM 
heeft gekozen voor AccountAnders 
op basis van hun klantgerichte 
benadering. Als jonge organisatie 
ervaart Stichting BEUM het mee-
denken met de klant als een belang-
rijke meerwaarde. De huidige 
ervaringen hebben ertoe geleid dat 
AccountAnders ook voor een nieuw 
project in Dorst de admini-
stratiepartner wordt. In dit project zal 
er een lokale dorpssuper annex 
verswinkel worden geëxploiteerd.  
 
Administratie 
Bij de stichting zijn een aantal vaste 
medewerkers in dienst en wordt er 
gebruik gemaakt van oproep-
krachten. Ook werken er mensen met 
een licht-verstandelijke beperking via 
een leer-werktraject. Zowel de 
personeelsadministratie als de regu-
liere administratieve activiteiten wor-
den volledig verzorgd door Account-
Anders. Wekelijks wordt de kasomzet 
online ingevuld en automatisch in het 
boekhoudpakket verwerkt, rekening 
houdend met de verschillende btw-
percentages. Maandelijks worden de 
cijfers gepresenteerd in de online 
cockpit en door het bestuur van de 
stichting besproken. Hierbij wordt 
gestuurd op de kosten van de 
oproepkrachten. Speciaal hiervoor is 
de cockpit uitgebreid met een 
percentage van deze kosten t.o.v. de 
omzet. Zo is er per maand inzichtelijk 
of deze kosten hoger of lager zijn dan 
verwacht. www.genietenbijbeum.nl  

Klanten in beweging  
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AccountAnders 
 
Pastoor van Kessellaan 5 
4761 BH Zevenbergen 
 
 
085-7608500 
www.accountanders.nl 
info@accountanders.nl 
 

Voorsprong bereik je samen! 
 
 

Dit magazine is ontstaan uit het idee dat we onze klanten ook voorsprong kunnen geven door hun verhaal te delen op een 
platform dat voor iedereen toegankelijk is. Bent u klant van AccountAnders en wilt u ook graag anderen inspireren met uw 

verhaal? Neem dan contact op met Maaike Slinger via maaike.slinger@accountanders.nl.  


