Automatisering schept ruimte voor meer persoonlijk advies en overleg

Bij FlexAccount is de klant géén digitaal nummer!
RESSEN - Precies zoals John Rütten en Han Meijer van FlexAccount het zich
hadden voorgesteld, zo gebeurde het: de automatisering en verdergaande
digitalisering neemt werk uit handen. Werk dat vlotter door de computer
kan worden gedaan dan door mensenhanden. Zo bespaar je niet alleen
kosten uit, ook tijd. Tijd, die de adviseurs nu kunnen besteden aan meer
persoonlijk overleg en advies. En dat betekent ook, dat meer ondernemers
kunnen profiteren van de voordelen van een kantoor als FlexAccount. “Ze
zijn welkom”, aldus John en Han. Een uitnodiging, die vele ondernemers in
deze mindere economische tijd ook nog eens geld zal doen besparen!
FlexAccount is een administratie- en
belastingadvieskantoor met ca. 15 medewerkers. De administratieve medewerkers, belastingadviseurs en loonspecialisten werken nauw met elkaar samen,
zodat FlexAccount de klant op allerlei
gebied terdege van dienst kan zijn. Kenmerkend zijn de vaste aanspreekpunten,
korte lijnen tussen adviseur en cliënt en
een persoonlijke benadering.

dan ook zeer makkelijk bereikbaar vanuit deze locaties.

De ondernemer kan bij FlexAccount
terecht voor alle belastingzaken, administratie, salarisadministratie, begeleiding bij financieringen, management
en uiteraard ook voor begeleiding van
ondernemers en starters. Allerhande
zaken, waarin FlexAccount gespecialiseerd is en wat de ondernemer met een
FlexAccount is centraal gevestigd tus- gerust hart uit handen kan geven, zodat
sen de gemeenten Lingewaard, Overbe- die zich kan bezighouden met het pure
tuwe en de Waalsprong. Het kantoor is ondernemen. FlexAccount is de klant
dan ook van dienst bij het
verwerken of begeleiden
van uw administratie, het
opstellen van de fiscale
aangiften, het opstellen
van bezwaarschriften, het
adviseren in fiscaal gecompliceerde vraagstukken en
het voeren van onderhandelingen met de fiscus,
banken, verzekeraars en
dergelijke.

Klantmanagers: v.l.n.r. John Rütten, Kees Pruijn, Han Meijer, René Spaan.

Juist tarief
Doordat FlexAccount al jaren geleden
fors en verstandig geïnvesteerd heeft in
automatisering, loopt het kantoor hierin
voorop. “Nagenoeg alles loopt digitaal
bij ons. Alle fiscale aangiften van btw tot
vennootschapsbelasting en correspondentie gebeuren digitaal door ons. Ook
de salarisadministratie verloopt digitaal.
Alleen de jaarrekening wordt - naast een
digitale versie - nog op papier aangeboden”, aldus John en Han. “De complete
basis bij ons is geautomatiseerd en juist
daardoor kunnen we meer aandacht aan
andere zaken besteden. Zaken rondom
financieringen en verzekeringen, vermogensplanning, erfbelasting, toekomstvisie, bedrijfsopvolging, et cetera.”
Een veelgehoorde klacht over accoun-

tants is de hoge rekening, die de ondernemer voor de verrichte, veelal basiswerkzaamheden krijgt. Door een goede
structuur en lage overheadkosten kan
FlexAccount de diensten aanbieden
tegen een juist tarief.
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