
 

 

 

“ Een besparing van enkele 
duizenden euro’s! ” 
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Voorsprong in beeld 
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bijtelling. Dit resulteerde in 
www.LangerLageBijtelling.nl. Om dit 
concept te realiseren is Bart op zoek 
gegaan naar de geschikte partner: “Na het 
opvragen van offertes bij en gesprekken 
met verschillende partijen, heb ik gekozen 
voor AccountAnders Marketing Solutions. 
Naast het ontwikkelen van het platform 
voor een scherpe prijs, denken zij mee 
met het gehele concept. Door de focus 
van AccountAnders op marketing, hebben 
zij hiermee een grote toegevoegde 
waarde t.o.v. andere aanbieders.”  
 
Samenwerking 
De samenwerking van Bart en 
AccountAnders Marketing Solutions is 
goed verlopen. “Na het ontvangen van de 
eerste schetsen van de website wist ik 
direct dat ik goed zat. AccountAnders 
voelt mijn wensen goed aan en dat zie je 
terug in het resultaat.” Naast de 
ontwikkeling van LangerLageBijtelling, 
heeft Bart er ook voor gekozen om de 
administratie bij AccountAnders onder te 
brengen. “Wat is er handiger dan alles 
onder te kunnen brengen bij één partij? 
Websiteontwikkeling, marketingadvies én 
de administratie!” De administratie gebeurt 
geheel online en wordt realtime 
bijgewerkt. “Deze moderne manier 
bespaart mij veel tijd en past goed bij dit 
online platform.” 
 
Lancering 
Na het ontwikkelen van de website is Bart 
van start gegaan met het zoeken naar 
aanbieders van auto’s. Door zijn 
jarenlange ervaring in de autobranche 
heeft hij een groot netwerk opgebouwd. Al 
snel raakten verschillende partijen 
enthousiast en plaatsten binnen een week 
na de lancering meer dan 30 auto’s met 
resterend fiscaal voordeel op de site! Een 
vliegende start!  
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Naam Bart van Baal 
Bedrijf S.M.A.R.T. Automotive 
Consultancy 
Functie Initiatiefnemer 
www.LangerLageBijtelling.nl 
 
Een uniek concept 
Afgelopen jaar is de wetgeving m.b.t. 
de bijtelling voor zakelijke voertuigen 
veel in het nieuws geweest. Vanaf  
1 januari 2016 zullen namelijk 
ingrijpende veranderingen 
plaatsvinden met financiële gevolgen 
ten nadele van auto’s die na die 
datum op kenteken worden gezet. 
Elke auto (vanaf datum eerste 
toelating 1-7-2012) geniet tenminste 
60 maanden van het bijtellingstarief 
dat geldt op de datum eerste 
toelating. Niet elke auto maakt de 60 
maanden vol bij de eerste gebruiker of 
eigenaar. LangerLageBijtelling brengt 
het aanbod van deze auto’s, met een 
resterend fiscaal voordeel, en de 
vraag bij elkaar. Een auto die dit jaar 
profiteert van 14% bijtelling, blijft dit 
bijtellingstarief dus 5 jaar houden. Als 
je dezelfde auto in 2016 zou gaan 
rijden, dan wordt de bijtelling 21% 
voor de looptijd van 5 jaar (en vanaf 
2017 zelfs 22%). Dit resulteert (over 
de totale looptijd gezien) al snel in een 
besparing van enkele duizenden 
euro’s!  
 
De juiste keuze 
Bart van Baal is reeds lange tijd actief 
in de autobranche en leasewereld. Hij 
genereert via het unieke concept De 
Leaseveiling de beste leaseprijzen 
voor zijn klanten (tegen de 
voorwaarden die de klant zelf stelt). 
Vanwege de veranderende wetgeving 
kwam hij op het idee om zakelijke 
rijders een platform te bieden speciaal 
voor auto’s die profiteren van een lage 

 

Visie op  

LangerLage-

Bijtelling.nl  
 
 
Door: 
Jan-Paul Verkamman 
jpverkamman@accountanders.nl 
 
 
Toen Bart ons vertelde over zijn 
idee met LangerLageBijtelling, 
raakte ik direct enthousiast. De 
veranderingen in de bijtelling 
hebben betrekking tot alle 
zakelijke rijders en er is op dit 
gebied veel geld te besparen.  
 
Vanuit AccountAnders Marketing 
Solutions hebben we naast het 
ontwikkelen van deze website 
ook meegedacht met de concept 
development en de vormgeving. 
Het was erg fijn om samen te 
werken met Bart. Altijd vol 
enthousiasme en nieuwe ideeën. 
Na een intensieve samenwerking 
hebben we een mooi resultaat 
neergezet. Wij hebben er alle 
vertrouwen in dat dit een 
succesvol concept gaat worden! 
 
 
 
 
Ook een nieuw idee wat u op de 
markt wilt brengen? Of toe aan 
een (nieuwe) website? Laat het 
ons weten of kijk op onze 
website:  
www.accountanders-
marketing-solutions.nl 
 
 
 

Langer Lage Bijtelling 
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Medewerker in beeld  

AccountAnders in beweging  

WeFact 
 
WeFact was één van de eerste 
aanbieders van een product waarmee 
elektronisch factureren mogelijk was. 
Nog steeds staat WeFact bekend als 
hét factuur-programma waarmee 
online factureren het gemakkelijk is. 
Het factuur programma is online, 
gebruiksvriendelijk en Nederlands-
talig. Bovendien is WeFact te koppelen 
met je online boekhouding. 

www.wefact.nl 

 
  

Salarissen / NMBRS 
Declaraties automatisch op de 
loonstrook ! 
Vanaf nu is het mogelijk om 
werknemers declaraties digitaal in te 
laten dienen. Na goedkeuring van de 
werkgever wordt het bedrag 
automatisch verwerkt op de loonstrook. 
Daarnaast kan de werknemer de 
declaratie terugvinden en downloaden 
in de  “interactieve “ loonstrook! Vraag 
naar de mogelijkheden!  
salarissen@accountanders.nl 
 

InControlScan 
 
Veel personeel én veel geluk? Bij ons 
is dat niet langer een tegenstelling! We 
ontzorgen u op het gebied van uw 
salarisadministratie, begeleiden uw 
HRM activiteiten en zorgen er voor dat 
u nooit te veel premie betaalt. Benut u 
alle premiekortingen en subsidies? 
Doe de scan op onze website! 
 
www.accountanders-hrm-solutions.nl 

Exquise 
 
Minder tijd kwijt aan de administratie, 
minder administratie / 
accountantskosten, en meer inzicht! 
AccountAnders Fact4Exquise is dé 
financiële oplossing voor tandartsen. 
Voor een vast bedrag per maand 
volledig ontzorgt en altijd actueel 
inzicht.  
 
www.accountanders-fact4exquise.nl 

Nieuwe collega’s 
 
AccountAnders blijft groeien! Vanaf 
medio 2015 hebben we Denise, 
Dhilani, Sandra, Sebastiën en Sjoerd 
aan ons team toegevoegd. 
 
Bekijk alle medewerkers op: 
www.accountanders.nl/medewerker 
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Corne den Besten is al vanaf het 
begin betrokken geweest bij 
AccountAnders Fact4U. Hij is 
werkzaam in de functie van MKB 
Adviseur.  
 
Wat is je achtergrond? 
Vanaf 2007, gelijk na de middelbare 
school, ben ik werkzaam in de 
Accountancy.  Wat betreft mijn studie; 
theoretisch ben ik klaar om 
Accountant Administratieconsulent te 
worden (AA), na mijn HBO 
Accountancy heb ik de Post Bachelor 
Accountancy gedaan. Inmiddels heb 
ik dus 8 jaar werkervaring. 
 
Hoe ben je bij AccountAnders 
terecht gekomen? 
Ralf van Roosmalen was op het HBO 
een docent van mij. Één die mij is 
bijgebleven. Op den duur kwam Ralf 
met het concept. Toen hij er meer 
over vertelde was ik direct 
enthousiast. Het was precies wat ik tot 
nu toe miste in de Accountancy. In 
plaats van te blijven 'schoppen' tegen 
een star middelmanagement om mijn 
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ideeën voor elkaar te krijgen besloot ik 
het avontuur bij Fact4u aan te gaan.  
 
Waarin ben je gespecialiseerd? 
In 2014 zijn we binnen AccountAnders 
een label gestart, genaamd Fact4fysio, 
wat zich focust op de fysiobranche. Dit 
is mijn specialisatie. Inmiddels werken 
we met 6 collega’s voor dit label en 
ontzorgen we vele praktijkhouders in 
hun administratie. Hierdoor hebben zij  
inzicht in hun administratie en kunnen 
ze hun tijd besteden aan hetgeen 
waarvoor ze therapeut / ondernemer 
zijn geworden. 
 
Wat doe jij om klanten te helpen?  
Standaard zorg ik er bij elke klant voor 
dat de administratie optimaal is 
ingericht. Met optimaal bedoel ik; voor 
de klant zo min mogelijk 
administratieve handelingen en actuele 
cijfers. Dan wordt het echt leuk. Op 
basis van deze actuele cijfers denk ik 
mee met de klant. Dit kan heel 
verschillend zijn, van een fiscaal 
advies tot werkkapitaal gerelateerde 
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onderwerpen. Onderdeel van het 
meedenken is ook signalen oppikken en 
je netwerk inschakelen. Dit kunnen 
collega's zijn van de afdeling HRM of van 
de fiscale afdeling, maar dit kunnen ook 
externe partijen zijn. 
 
Waar sta jij over vijf jaar? 
Over 5 jaar ben ik ondernemer. Hopelijk 
binnen / met deze mooie club. Zoiets heb 
je grotendeels in eigen handen.  
 

 
Corne den Besten 
cdenbesten@accountanders.nl 
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“Tailoring vakmanschap” 

3

hebben om een stabiele klantenkring op te 
bouwen.” 
 
In 2012 heeft Artu Napoli succesvol de 
eerste mono-brand store in Knokke, België 
geopend. Daarna volgde er al snel mono-
brand stores in Rotterdam, Gent, Breda en 
sinds september ook in Eindhoven. Met 
een goed uitgebalanceerd winkel concept 
wil Artu Napoli nu verdere stappen maken 
in Europa. De eerste stappen worden 
momenteel in Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland gezet. 
 
“De werkdruk neemt in de afgelopen 3 
jaren enorm toe. Omdat we ons bedrijf zo 
flexibel mogelijk willen houden zijn we op 
zoek gegaan naar een betrouwbare 
financiële partner die onze financiële 
huishouding grotendeels uit handen kan 
nemen. Zo kunnen we focussen op onze 
internationale groei.” 
 
Samenwerking AccountAnders 
Sinds begin 2015 Maakt Artu Napoli 
gebruik van de diensten van 
AccountAnders voor het geautomatiseerd 
afhandelen van de financiële administratie. 
 
Maurice: “We zochten naar een totaal 
oplossing voor onze administratie inclusief 
het debiteurenbeheer. Waar we in het 
verleden zelf achter onze debiteuren 
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In 2004 is het luxe kledingmerk Artu 
Napoli opgericht, gedreven door de 
wens om op een andere manier zaken te 
doen. “Tegen de stroom in, hebben we 
geïnvesteerd in een outsourcing-systeem 
met als doel de perfecte producten te 
realiseren. Geproduceerd door 
specialisten met de beste 
prijskwaliteitverhouding.“ 
 
Onder leiding van de drie oprichters 
(Max, Ricardo en Maurice) is een 
perfecte balans gevonden tussen 
Nederlandse accuraatheid en Italiaans 
vakmanschap en een gedeelde passie 
voor een goed product. De styling en de 
productie van Artu Napoli ontstond 
oorspronkelijk ten zuiden van Napels en 
daar komt ‘Arte di Napoli’ (kunst uit 
Napels) vandaan. Napels is ten slotte de 
hoofdstad van het traditionele 
kledingmakersvakmanschap. 
 
Wat is begonnen met een shirt collectie 
groeide al snel uit naar een mooie 
collectie van knitwear, broeken, jassen, 
accessoires en schoenen om de man 
van top tot teen aan te kleden. Praktisch 
alle luxe herenmodewinkels in Benelux 
verkopen het label Artu Napoli. “We 
volgen een strikt distributiebeleid met de 
“één verkooppunt per stad/dorp” policy 
zodat de verkooppartners de ruimte 
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moesten opvolgen, daar maken we nu 
gebruik van Payt. Dit pakket neemt het 
debiteurenbeheer grotendeels uit 
handen. Het debiteurenbeheer 
verloopt hierdoor een stuk efficiënter . 
Payt heeft een directe koppeling met 
de financiële administratie”. 
 
“Het digitaal aanleveren van de 
inkoop- en verkoopfacturen levert een 
enorme tijdsbesparing op. Waar we in 
het verleden met papieren facturen 
werkten is dit nu verleden tijd” vervolgt 
Maurice. 
“Door de koppeling tussen de 
salarisadministratie en de financiële 
administratie zijn de cijfers altijd up to 
date en door de Cloud-oplossing 
overal benaderbaar. Tevens is de 
financiële administratie gekoppeld aan 
Visionplanner waarin onze begroting 
van de komende jaren is opgenomen. 
Hierdoor kunnen we de resultaten heel 
eenvoudig vergelijken met onze 
doelstellingen”. 
 
“Daarnaast is het leuk samenwerken 
met het jonge enthousiast team van 
AccountAnders. “ 
www.artunapoli.com 

Klanten in beweging 
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 BlackGATE Telecom 
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Al meer dan 35 jaar bestaat onze praktijk 
nu. Klein begonnen als fysiotherapeuten-
echtpaar. Mijn vrouw heeft jaren geleden 
de stap gemaakt naar haptonomie en 
psychologie. Zelf ben ik ook manueel 
therapeut en podoloog. In totaal hebben 
wij 6 medewerkers, grotendeels part-
time, en een secretaresse. In 1989 had 
ik voor het eerst de praktijkadministratie 
volledig in de PC staan. 
 
Op 1 januari 2015 zijn we overgestapt op 
fysiomanager en meteen naar 
Fact4Fysio (www.mijnfysiomanager.nl) 
Dit was een hele overgang omdat zowel 
het EPD als de administratie nieuw 
vormgegeven moest worden. De 
overstap is wat mij betreft soepel 
verlopen omdat zowel Fysiomanager een 
perfecte helpdesk heeft en Fact4Fysio 
ook snel te bereiken is met vaste 
aanspreekpunten met ieder hun eigen 
specialiteit (boekhouding, 
loonadministratie, fiscaal) 
 
Ik geloof in de kracht van focus. Doen 
waar je goed in bent. Voor mij is dat 
patiënten behandelen, voor 
Fysiomanager is dat software 
ontwikkelen en voor Fact4Fysio is dat 
het verzorgen van de administratie en 
het geven van advies. Die laatste partij 
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BlackGATE is een dynamische Telecom 
organisatie die gespecialiseerd is in VoIP 
telefonie en netwerkdiensten. Door onze 
jarenlange ervaring en expertise kunnen 
wij onze klanten optimaal van dienst zijn 
op alle telecomgebieden. Hierin zijn wij 
succesvol omdat wij de klant centraal 
stellen en hiervoor blijven automatiseren. 
 
Automatiseren op elk vlak 
De BlackGATE klantenportal is een 
voorbeeld van onze automatisering. Wij 
bieden hiermee de klanten de 
mogelijkheid aan om hun eigen 
telefonieomgeving zelfstandig en 
eenvoudig te beheren, waardoor zij en 
wij functioneler met onze tijd om kunnen 
gaan. De automatisering houdt echter 
niet op bij onze diensten; ook onze 
administratie moet hieraan geloven. 
Wij stellen onze facturen altijd op met 
behulp van WeFact: een innovatief 
programma waarmee online factureren 
eenvoudig wordt gemaakt. 
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AccountAnders kwam met het advies 
om WeFact te laten synchroniseren 
met hun systeem. Wij hoefden hierdoor 
niets aan te passen en AccountAnders 
krijgt gelijk alles doorgestuurd. Een 
win-winsituatie voor ons allebei. Door 
de samenwerking met AccountAnders 
hebben wij dus onze automatisering 
door kunnen zetten. 
 
Uw gesprekspartner voor 
innovatieve oplossingen 
Door innovatief te blijven handelen en 
zo veel mogelijk vlakken te 
automatiseren, proberen wij onze 
markt voor te blijven. Wij stellen ons 
dan ook op als gesprekspartner die 
niet alleen met de daadwerkelijke 
uitvoering terzijde staat, maar ook 
meedenkt met innovatieve 
oplossingen. Door dit hoge servicelevel 
proberen wij voor elke klant de 
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ook alle te vorderen posten netjes in 
een overzicht en kan ik eenvoudig 
herinneringen maken. 
 
De loonadministratie is ook volledig 
digitaal. Het personeel heeft een eigen 
inlog waarmee ze de loonstroken 
kunnen benaderen en waarmee ze 
verlof kunnen aanvragen. Erg 
gemakkelijk want hiermee is de 
vakantieplanning gelijk gemaakt. 
 
Kortom, ik ben veel minder tijd kwijt 
aan mijn administratie, betaal minder 
administratiekosten en heb een meer 
inzicht in de cijfers van mijn praktijk. Zo 
kan ik mij focussen op waar ik goed in 
ben: Fysiotherapie 
 
T.  040-2018269 
E.  info@praktijkdommelen.nl 
W. www.praktijkdommelen.nl 
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heeft hun boekhoudstraat gekoppeld 
met Fysiomanager waardoor mijn 
administratie nu volledig is 
geautomatiseerd.  
 
Voor mij betekent dit, dat mijn 
declaraties vanuit Fysiomanager 
automatisch in mijn boekhouding staan 
waardoor ik na het declareren nooit 
meer met de administratie bezig hoef 
te zijn. Voorheen was ik soms uren 
lang bezig met het inboeken van 
declaraties en facturen en vervolgens 
deed mijn vorige boekhouder het 
allemaal opnieuw in zijn eigen 
software. Ondanks dat ik er veel tijd 
aan besteedde gaf had me geen rust. 
Nu heb ik er geen omkijken meer naar.  
 
Ook de inkoopzijde verloopt 
geautomatiseerd, als ik een zakelijk 
uitgave doe, hoef ik alleen maar een 
foto te maken van het bonnetje en te 
mailen met de app op mijn telefoon. 
Mijn MKB Adviseur bij Fact4Fysio 
verwerkt dit binnen 24 uur waarna het 
direct zichtbaar is in mijn financieel 
dashboard. Hierin zie je niet alleen hoe 
je er financieel voor staat, maar krijg je 
inzicht op hoofdniveau en tot in detail. 
In de cockpit van mijn praktijk staan 
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perfecte telecomoplossing te 
realiseren.  
 
Heeft u vragen? Bent u benieuwd 
naar uw netwerkmogelijkheden of 
wilt u meer informatie over VoIP, 
waardoor bellen wel heel eenvoudig 
wordt? Neem dan vrijblijvend contact 
op met één van onze adviseurs! Wij 
vertellen u graag meer. Bel ons op: 
0880006000 of kijk op: 
www.blackgate.nl. 
 

Praktijk Dommelen 
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AccountAnders B.V. 
 
Zevenbergen 
Pastoor van Kessellaan 5 
4761 BH Zevenbergen 
 
 
085-7608500 
www.accountanders.nl 
info@accountanders.nl 
 

Voorsprong bereik je 

samen! 
  


