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Intro

Wij hebben onlangs ons eerste 
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en ons tweede 
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
gehouden. Met gepaste trots kan ik meedelen dat 
we een 8,3 op een schaal van 10 hebben gescoord 
voor het KTO en voor het MTO een 6,5 op een 
schaal van 8. Dat is natuurlijk prachtig want we doen 
het uiteindelijk om met veel werkplezier onze klanten 
tevreden te maken! Daar moet op geproost worden, 
en waar kan dat beter dan bij café Proost in 
Zevenbergen, de beste kroeg van West-Brabant. 
Verder in dit magazine meer over deze gezellige 
kroeg.

Na zo’n onderzoek is het ook een mooi moment om 
terug te kijken. Hoe zijn we ook alweer begonnen. 
Het is alweer bijna 7 jaar geleden dat we zijn gestart 
met AccountAnders. Een spannende, leerzame en 
uitdagende periode. We hadden in eerste instantie 
het plan om onze eigen boekhoudprogramma te 
bouwen. Daarvoor waren we een samenwerking 
aangegaan met een softwarebedrijf. De ontwikkeling 
heeft bloed, zweet en tranen gekost. Het is 
uiteindelijk wel gelukt om de software te bouwen en 
de eerste administraties hebben we ook gevoerd in 
onze eigen software. We kwamen er echter al snel 
achter dat wij niet zo snel konden ontwikkelen als 
partijen zoals Exact en Twinfield, dus hebben we 
toen besloten om over te stappen op deze 
pakketten. Onze eigen software ontwikkelen was 
misschien niet zo’n heel slim plan maar toch hebben 
we daar heel veel van geleerd. Steun en toeverlaat 
in die periode was (en dat is hij nog steeds) collega 
Marcel Huijbregts. De medewerker in beeld in dit 
magazine. Hij volgt alle ontwikkelingen op 
softwaregebied voor jullie, om dit vervolgens te 
testen en toe te passen.

Ook trots zijn wij op onze branchespecialisatie voor 
fysiopraktijken dus in dit magazine wederom 2 van 
onze fysioklanten in beeld. Beide praktijken werken 
vanuit een mooie nieuwe locatie.

Daarnaast een artikel over JuriProfs en een 
vaktechnisch artikel over de wet DBA. Kortom 
voldoende leesvoer voor de kerstvakantie.

Namens het gehele team van AccountAnders willen 
wij iedereen hele prettige kerstdagen wensen en een 
mooi ondernemend 2020!

Ralf van Roosmalen
Directeur
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Klant in beeld:

Fysiopraktijk Donders
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Jurian Donders

“Wij wilden een 
ander concept 
neerzetten dan de 
standaard 
fysiopraktijk.”
Fysiopraktijk Donders is een 
familiebedrijf en kent drie praktijken: 
Indoor Action, Villa Voorzorg in Arnhem 
en Villa Daalhuizen in Velp. De panden 
in Arnhem werden te klein, waardoor op 
25 oktober de nieuwe praktijk in Velp 
wordt geopend. De praktijk heeft de 
oude stijl van een monumentale villa 
van buiten, maar is hypermodern van 
binnen. Jurian Donders: ‘Je komt 
binnen in een oud pand dat er 
vanbinnen verder hypermodern uit ziet. 
Zelf ben ik meer in de praktijk dan in 
mijn eigen woonkamer, dus het is fijn 
als het er goed uit ziet.’

Bert Donders, de vader van Jurian 
Donders, begon in 1981 met het opzetten 
van zijn praktijk. Zelf is Jurian Donders in 
2009 begonnen in de praktijk. Hij begon 
als student bedrijfskunde, maar heeft zich 
laten omscholen tot fysiotherapeut. In 
2013 breidde Fysio Donders uit met een 
tweede praktijk in Arnhem. Naast deze 
hoofdlocatie staat er ook een praktijk in 
Velp: Villa Daalhuizen.

De hoofdlocatie begon met zes 
therapeuten. Om de praktijk vol te krijgen 
keek Fysio Donders verder dan alleen 
fysiotherapie. ‘Wij wilden een ander 
concept neerzetten dan de standaard 
fysiopraktijk. Zo hebben wij verschillende 
disciplines onder één dak, zodat de lijntjes 
kort zijn. Dit komt de patiëntenzorg ten 
goede. De patiënten zijn tevredener en 
het zorgde voor een enorme groei. De 
locaties in Arnhem werden te klein, 
waardoor de noodzaak ontstond om 
verder uit te breiden. Op 25 oktober werd 
de nieuwe praktijk in Velp geopend.’
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Villa Daalhuizen
De nieuwe locatie had de oude functie 
van een advocaten- en 
notarissenkantoor. De buitenkant is in 
oude glorie hersteld en de binnenkant is 
helemaal opgeknapt. Het pand staat 
aan de rand van het park Daalhuizen. 
Daarnaar is de praktijk vernoemd. ‘Wij 
vinden het belangrijk dat onze zorg zich 
niet alleen beperkt tot de 
behandelkamer. Wij willen met ze mee de 
wijk in. Daarnaast zijn wij bezig met het 
opzetten van een beweegtuin in het 
park om de gezonde leefstijl naar 
mensen toe te brengen.’

De praktijk in Arnhem, villa Voorzorg, 
dankt zijn naam aan de vroegere functie 
van het gebouw. De voorloper van 
Menzis, Voorzorg, was in dit gebouw 
gevestigd. Mensen kwamen langs om 
zorgdeclaraties af te geven en betaald 
te krijgen. Het is een begrip onder 
oudere Arnhemmers.’

Ontvangstruimte
Villa Daalhuizen heeft, net als villa 
Voorzorg, de sfeer van een huiskamer. 
De mooie ornamenten hebben wij 
behouden en hersteld. De 
ontvangstruimte heeft eikenhouten 
tafels, een open haard en veel planten. 
Ook zijn er gordijnen opgehangen om 
warmte te creëren. ‘Iedereen wordt blij 
van groen, omdat het rust uitstraalt. Zelfs 
de verlichting is aangepast om de kamer 
een rustige sfeer te creëren. De ruimte is 
modern, chique en warm. Je voelt je 
meteen welkom. Wij noemen het dan 
ook bewust geen wachtruimte, maar een 
ontvangstruimte.’
De praktijken zijn ontworpen door de opa 
van Jurian Donders, op dit moment 88. 
‘Hij is binnenhuisarchitect en officieel met 
pensioen, maar hij heeft nog 
meegeholpen om villa Daalhuizen te 
helpen ontwerpen. Hij heeft onze visie 
verwezenlijkt.’

Zorgstraten
De praktijk begon met zes therapeuten, 
maar kent inmiddels 34 werknemers. Ook 
staan nog vier vacatures open. De groei 
is ontstaan doordat Fysio Donders 
begon met het aanbieden van meerdere 
disciplines naast fysiotherapie, vertelt 
Donders. ‘Het was een uitdaging met de 
verschillende disciplines erbij zoals 
ergotherapie, cesar/mensendieck en 
diëtetiek om tot een intensieve 
samenwerking te komen, maar tegelijk 
werkt het goed om het werk simpeler te 
maken. Zo hebben wij drie zorgstraten in 
onze praktijk: Nek, rug en ouderen.’

De vrouw van Jurian Donders is een 
fysiotherapeut gespecialiseerd in 
ouderen. Zij staat aan het hoofd van de 
ouderenzorgstraat. Donders: ‘Het is een 
hot item bij de ouderen in Velp. Mensen 
hebben problemen met ouder worden, 
maar de zorgstraat helpt hen daarbij. Wij 
hebben de kennis om ze te helpen.’

Financieel Dashboard
AccountAnders helpt Jurian Donders door real-time financieel inzicht te 
geven door middel van een Fysio Cockpit. ‘Het is fijn om elke week 
even in te loggen en te kijken hoe het met de praktijk staat. Ook de 
persoonlijke kwartaal-gesprekken zijn erg verhelderend, waardoor de 
juiste keuzes gemaakt kunnen worden voor de toekomst, met 
financiële onderbouwing.’

Jurian Donders
Eigenaar & fysiotherapeut 

T. (026) - 44 33 523
E. jurian@fysiodonders.nl
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Klant in beeld:

Café Proost
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Voor het tweede jaar op rij:
Het beste café van West-Brabant!

Café Proost
Vorig jaar heeft Mike Roovers (toen nog bedrijfsleider) het 
Zevenbergse café Proost overgenomen. In zijn eerste zelfstandige 
jaar weet hij met het team van Proost opnieuw een mooie notering te 
pakken. En dat is volledig terecht, zo blijkt uit de juryrapporten.

Aandacht voor de hele zaak

In het juryrapport lezen we: ‘Halverwege mijn biertje vroeg de 
medewerker: “Hoe is de Kwaremont?” waarna hij details over het 
biertje begon uit te leggen, over de relatie met de Belgische 
Klassiekers en het detail van het kasseienmotief in de voet van het 
glas. Hierdoor kreeg mijn biertje extra belevingscachet en dat 
waardeerde ik.’ Maar er is aandacht voor de hele zaak. ‘Op een 
gegeven moment vroeg de eigenaar aan de andere medewerker: 
“Hoe is het buiten?” Waarop deze aangaf: “Goed!” Waarna werd 
doorgevraagd: “En met de mensen?” Dit getuigde van een focus op 
de gast, die diep ingebakken is in het dna van Proost.'

AccountAnders als sparringpartner

Om de 'focus op de gast' te behouden neemt AccountAnders 
de administratie van Café Proost uit handen. Als startende 
ondernemer is het fijn om regelmatig te sparren over de 
bedrijfsvoering. Zo denkt Melissa (MKB-Adviseur bij 
AccountAnders) met Mike mee als het gaat om bijvoorbeeld 
personeel, belastingen en kostenbesparingen. We gaan ervoor 
dat Café Proost óók volgend jaar wordt uitgeroepen tot het 
beste café van West-Brabant!

Wil je meer proeven?
Kom gerust langs op Noordhaven 56, Zevenbergen.
Bekijk de bier en lunchkaart op proostzevenbergen.nl

Lees het hier artikel van Misset Horeca
Lees hier het artikel van BN deStem

https://proostzevenbergen.nl/?accountnieuws
https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2019/11/cafe-top-100-2019-nr-20-proost-zevenbergen-101327394?accountnieuws
https://www.bndestem.nl/moerdijk/cafe-top-100-dit-zijn-de-beste-zes-cafes-van-west-brabant~ada0b87a/?accountnieuws
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Klant in beeld:

FysioHellevoet
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"Daar komen onze 
klanten voor:
Snel en adequaat weten 
hoe een beperking of 
pijn op te lossen is."

Uw Bewegen, 
Onze Zorg.
FysioHellevoet (voorheen 
FysioPoll) is een praktijk in De 
Struyten MC te Hellevoetsluis. In 
het MC huisvesten de apotheek, 
huisartsen en nog een groot 
aantal zorgverleners in de 1e lijn.

Rob Poll is de grondlegger van 
FysioHellevoet sinds in 1982 het 
1e gezondheidscentrum 
betrokken werd. Na de verhuizing 
in 2018 naar het huidige pand is 
de praktijkruimte 2x zo groot 
geworden met ook een 
schitterende oefenzaal. Bewegen 
moet! Onze lijfspreuk is: Uw 
Bewegen, Onze Zorg.

Op de foto hiernaast v.l.n.r. 
Verschoof, Schipper, Poll en Kok
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Van een 1 manszaak in 1980 aan huis, werken we nu in een 4 mans 
maatschap met 15 personen waaronder 3 personen als 
ondersteunend personeel. We hebben een zeer gevarieerd team: qua 
leeftijd is de jongste 25 en de nestor 67 jaar. Een schat aan ervaring in 
de praktijk waar de jongeren hun voordeel mee kunnen doen om de 
zorg steeds weer te optimaliseren. Want daar komen onze klanten 
voor: snel en adequaat weten hoe een beperking of pijn op te lossen 
is. Met zo’n groot team heb je ook de mogelijkheid om diverse 
specialisaties in huis te hebben om zodoende een breed spectrum 
aan klachten te kunnen behandelen.

De organisatie en administratie is niet meer te vergelijken met 40 jaar 
geleden. Toen werden alle declaraties, facturen en boekingen nog met 
de hand gedaan. Vanaf 1987 deden bij ons de 1e computers hun 
intrede en vandaag de dag hebben we, sinds we 3 jaar geleden 
overgestapt zijn naar AccountAnders, dagelijks inzicht in het reilen en 
zeilen van de financiële situatie in de praktijk. Voorheen duurde het 8 
maanden voordat de jaarcijfers bekend waren en heb ik de afgelopen 
jaren menig Excel-bestand gemaakt om grip te hebben op de 
inkomsten, uitgaven en begrotingen.

Sociale netwerk: Het bereiken van onze klanten via facebook, de 
afspraken-app waardoor we bijna geen no-shows meer hebben, zijn 
allemaal zeer zinvolle ontwikkelingen waardoor de fysiotherapeut zich 
daadwerkelijk op zijn corebusiness kan richten. Ook de communicatie 
naar andere zorgverleners via de beveiligde app SIILO biedt zoveel 
meer. Je kan ieder moment van de dag contact hebben met een 
andere zorgverlener, met tekst en beeld, zonder hem te hoeven storen 
in zijn overdrukke spreekuur. Heerlijk!!

In de toekomst zullen we nog veel meer aan datamanagement gaan 
doen om zorgproducten vorm te gaan geven. De fysiotherapeutische 
zorg gaat naar een andere bekostigingsstructuur toe en dan is het 
helemaal belangrijk dat je goede data hebt om zorginhoudelijk een 
goed product af te leveren met een goede onderbouwd tarief.

FysioHellevoet
Woordbouwerplein 1b
Hellevoetsluis

(0181) 318243
info@fysiohellevoet.nl
www.fysiohellevoet.nl

http://www.fysiohellevoet.nl/?accountnieuws
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Klant in beeld:

JuriProfs
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Erwin Spuijbroek

Uw betrouwbare 
juridische 
incassopartner voor 
Nederland en België. 
JuriProfs is een rechts- en 
incassopraktijk gevestigd te Breda, 
opgericht door mr. Erwin Spuijbroek 
vanuit een groot 
rechtsvaardigheidsgevoel, maar ook 
vanuit de visie dat het geen kapitalen 
moet kosten om uw recht te halen.

Nationale en internationale incasso 
Nederland-België en vice versa 
 
JuriProfs helpt in het kort gezegd kleine- 
en middelgrote ondernemingen met de in 
principe klantvriendelijke minnelijke en 
(desnoods) gerechtelijke incasso van 
openstaande onbetwiste en betwiste 
vorderingen (B2B en B2C) binnen 
Nederland. 
 
Gezien onze ligging in de Nederlands-
Belgische grensstreek, en de 
aanwezigheid van een sterk, betrouwbaar 
en deskundig juridisch Nederlands-
Belgisch netwerk, kunnen wij daarnaast 
Nederlandse en Belgische ondernemers 
op een effectieve en (kosten)efficiënte 
wijze helpen met hun 
grensoverschrijdende incassodossiers 
(B2B), en de daarmee samenhangende 
problematiek. 
 
Overigens zullen wij in het voortraject, 
oftewel met betrekking tot het 
debiteurenbeheer, ook altijd proactief met 
de klant meedenken, zodat (juridische) 
incassoproblemen, en de negatieve 
energie die daar vaak mee gepaard gaat, 
voor de toekomst voor zoveel als mogelijk 
worden voorkomen. 
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Advisering bij contractuele 
aangelegenheden
Niet zelden ontstaan incassoproblemen 
door gebrekkig opgestelde zakelijke 
contracten en/of algemene 
voorwaarden, het ontbreken ervan, of 
doordat ze simpelweg niet correct 
worden nagekomen. Bij JuriProfs kunt u 
tegen een schappelijk uurtarief, dan wel 
vast tarief, terecht voor het opstellen of 
beoordelen van zakelijke contracten 
en/of algemene voorwaarden, maar ook 
voor juridisch advies bij een reeds 
bestaand contractueel geschil of 
probleem. 

Laagdrempelig en persoonlijk
Bij JuriProfs staat laagdrempelig, 
persoonlijk en open contact hoog in het 
vaandel. Dat is immers de basis voor een 
goede duurzame samenwerking. Klanten 
kunnen dan ook 24/7 via diverse 
kanalen (telefonisch, via WhatsApp en 
per e-mail) bij ons terecht met hun 
vragen. Ook kunnen klanten iedere 
woensdag tussen 16:00 en 17:00 uur 
telefonisch of per e-mail hun vragen op 
ons afvuren tijdens het gratis juridisch 
spreekuur. Mochten wij u nog niet 
persoonlijk kennen, dan nemen wij graag 
de tijd om u/uw bedrijf beter te leren 
kennen tijdens een vrijblijvend en 
kosteloos kennismakingsgesprek bij ons 
of bij u op kantoor. 

Eerlijk juridisch advies
Uiteraard zullen wij ons vol overgave 
inzetten om het optimale resultaat voor u 
te bereiken, echter als een zaak 
(juridisch) niet haalbaar is zullen wij u dat 
ook vertellen, zodat u niet onnodig op 
kosten wordt gejaagd. U krijgt dus bij ons 
altijd een eerlijk en waardevol 
toekomstbestendig advies.  

Betaalbare deskundigheid
Onze visie is dat het u als ondernemer geen kapitalen moet kosten om 
uw recht te halen. Wij bieden onze deskundige juridische 
dienstverlening dus aan tegen een aantrekkelijk uurtarief, dan wel vast 
tarief. Dat kunnen wij doen doordat er bij ons geen sprake is van 
onnodig uiterlijk vertoon. Onze slogan luidt dan ook: “Betaalbare 
deskundigheid zonder onnodige franje”.

De prettige samenwerking met AccountAnders
Als ondernemer is het belangrijk om samen te werken met partners die 
dezelfde waarden delen, oftewel hetzelfde DNA hebben. In 
AccountAnders hebben wij het perfecte administratiekantoor 
gevonden. Immers, ook zij staan voor laagdrempelig en persoonlijk 
contact en hanteren eerlijke en transparante prijzen. Wij kijken uit naar 
een langdurige samenwerking!
Neemt u gerust eens vrijblijvend contact met ons op als u met een 
incasso- of contractueel vraagstuk zit. Dat kan telefonisch: +31 (0) 76 
767 63 08 of per e-mail: contact@juriprofs.nl. Of kijkt u anders eens op 
www.juriprofs.nl.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een gezond en succesvol 
2020!

mailto:contact@juriprofs.nl?accountnieuws
https://www.juriprofs.nl/?accountnieuws
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Medewerker in beeld

Marcel Huijbregts

Ik ben in 2008 begonnen als stagiair bij ESJ Accountants. Vanaf 2013 zijn we begonnen met AccountAnders.
Vanaf de start heb ik onze groei dus meegemaakt.

Ik ben nu werkzaam als specialist administratie & IT. Dit houdt in dat ik, naast de gewone werkzaamheden zoals 
jaarrekeningen en aangiften, met name betrokken ben bij de implementatie van nieuwe klanten en ontwikkelingen 

met betrekking tot Exact Online.

Bij nieuwe klanten kijk ik met welk extern pakket ze werken en of we dit kunnen koppelen met onze software om dit 
zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken. Vanuit deze functie heb ik veel ervaring met verschillende pakketten 

waarmee ik onze klanten zo goed mogelijk kan ondersteunen.

Bij Exact Online zit ik in het innovatiepanel. Dit houdt in dat ik als eerste op de hoogte ben van nieuwe 
ontwikkelingen in Exact Online en ik deze bij alle klanten kan gebruiken. Ook kan ik feedback geven op deze 

ontwikkelingen die zij dan verder kunnen ontwikkelen.

Daarnaast geef ik intern ook presentaties/trainingen aan collega's, zodat zij ook goed en efficiënt met Exact Online 
om kunnen gaan. Mochten er nog klanten zijn die vragen hebben over bijvoorbeeld Exact, dan zijn ze bij mij op het 

juiste adres.

Buiten mijn werk om ben ik regelmatig te vinden in de sportschool om te spinnen en bij Vitesse waar ik een 
seizoenskaart heb. Ik kijk regelmatig series op Netflix en houd ervan om te reizen. Afgelopen jaar ben ik naar Costa 

Rica geweest en voor volgend jaar staat een reis naar Sri Lanka op de planning.

Marcel Huijbregts
Specialist Administratie & IT

088 - 0320 706
mhuijbregts@accountanders.nl

LinkedIn

https://nl.linkedin.com/in/marcel-huijbregts?accountnieuws
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Benieuwd naar mijn collega's?

Bekijk het AA-team hier >

https://www.accountanders.nl/medewerkers/?accountnieuws
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Wet DBA toegelicht

Voorkom naheffingen, boetes en rente
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Geef tijdig aandacht aan de nieuwe wet- en regelgeving 
inzake ZZP-ers.

Wet DBA
Aanzienlijke naheffingsaanslagen, verhoogd met boetes en rente. Het gevolg 
als je met een ZZP-er werkt die achteraf volgens de wet een werknemer blijkt 
te zijn. Gelukkig hebben we nog even de tijd om ons voor te bereiden.
 
VAR (t/m 2016)
Tot en met 2016 kenden we de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Als een ZZP-er die 
overlegde was de opdrachtgever in beginsel gevrijwaard voor 
naheffingsaanslagen, etc.
 
DBA (2016 t/m 2020)
Vanaf 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in de 
plaats van de VAR gekomen.
 
De opdrachtgever is bij de DBA eerder aansprakelijk. Dit komt omdat de 
opdrachtgever en ZZP-er een overeenkomst moeten sluiten die aan bepaalde 
voorwaarden moet voldoen (o.a. zelfstandigheid ZZP-er). Wordt niet aan de 
voorwaarden voldaan of wordt niet conform de overeenkomst gewerkt, dan kan de 
opdrachtgever ook aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen.
 
Tot 1 januari 2020 wordt overigens nog niet gehandhaafd (behalve als expres 
onjuist wordt gehandeld).
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Tot Nieuwe wetgeving (verwacht 2021)

Er wordt inmiddels gewerkt aan een nieuwe wet die naar verwachting in 
2021 in werking treedt. De huidige stand van zaken:

1. Minimumtarief € 16 per uur
Er komt een minimumtarief voor ZZP-ers. Onder € 16 per uur (exclusief 
materiaalkosten) is sprake van een werknemer. Ongeacht de duur of 
aard van de werkzaamheden. Zakelijke opdrachtgevers dienen zowel 
vóór als achteraf te toetsen (bijvoorbeeld vooraf via offertes en 
achteraf via bestede aantal uren) of het minimumtarief is bereikt. De 
opdrachtgever is aansprakelijk.
2. Zelfstandigenverklaring boven € 75 per uur
Er komt een (niet-verplichte) zelfstandigenverklaring voor ZZP-ers met 
een uurtarief van meer dan € 75. Ongeacht de aard van de 
werkzaamheden maar de duur van de werkzaamheden mag dan niet 
langer zijn dan een jaar. Als de gezamenlijk aan te vragen verklaring 
wordt afgegeven maar niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, 
vervalt deze met terugwerkende kracht. De opdrachtgever is 
aansprakelijk.
3. Opdrachtgeversverklaring/webmodule € 16 - € 75 én > € 75 geen 
zelfstandigenverklaring
Er komt een (niet-verplichte) opdrachtgeversverklaring voor ZZP-ers met 
een uurtarief van meer dan € 16. Via een webmodule wordt de door de 
opdrachtgever aan te vragen verklaring al dan niet een afgegeven. De 
webmodule wordt gevuld op basis van wetgeving en rechtspraak. De 
verklaring is geldig indien de vragen naar waarheid zijn beantwoord en 
ook als zodanig wordt gehandeld. De opdrachtgever is aansprakelijk.
4. Overige zekerheden
Volgens de Staatssecretaris kan ook op andere manieren worden 
bepaald of sprake is van een ZZP-er of werknemer. Hij noemt daarbij: 
vooroverleg met de Belastingdienst, gebruik van een door de 
Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst en te handelen in 
lijn met de omschrijving van “gezagsverhouding” uit het Handboek 
Loonheffingen .

Verwachtingen
Wij verwachten dat het wetsvoorstel nog wordt aangepast. 
Opdrachtgevers blijven aansprakelijkheidsrisico lopen, aangezien zij 
doorlopend dienen te toetsen of aan de voorwaarden van 
zelfstandigheid wordt voldaan. Wij vragen ons af of hier een oplossing 
voor wordt geboden. Wordt vervolgd…

Neem contact op voor persoonlijk advies

Harm Holierhoek | 088 0320 736 | hholierhoek@accountanders.nl
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Het AA-Team

Voorsprong is tijd voor ontspanning
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Wij houden wel van een beetje afwisseling. Zo zijn we in de afgelopen tijd naar Jazz in de Gracht geweest, hebben wij de benen uit 
ons lijf gestept tijdens ons teamuitje, hebben we weer heerlijk gegeten en nieuwe biertjes geproefd, we zijn naar trainingen en 

conferenties geweest, speelden veel potjes tafelvoetval en FIFA en hebben zelfs een kookworkshop gevolgd.
Hieronder het bewijs :)
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Wil jij in het 
volgende 
magazine?
Het AccountNieuws magazine 
wordt één keer per kwartaal 
gepubliceerd en bevat verhalen 
en tips van klanten voor 
klanten. Wil jij het nieuwste 
AccountNieuws als eerste in je 
mailbox of wil jij je onderneming 
ook (kosteloos) profileren in 
ons magazine? 

Meld je aan

https://www.accountanders.nl/magazine/?accountnieuws&accountnieuws

