B&O ABONNEMENT
Goed en verantwoord ondernemerschap
vereist de beste informatie!
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U wilt de informatie hebben wanneer u dat nodig heeft, scherp gehouden worden met betrekking tot relevante en
actuele ontwikkelingen en geen gedoe achteraf over uiteenlopende verwachtingen. De 3 pijlers van B&O Abonnement
voorzien in uw behoefte.

Periodiek en up-to-date inzicht
Als ondernemer wilt u
onvoorwaardelijk vertrouwen
op uw financiële cijfers.
Daardoor kunt u sturen,
bijsturen en gecalculeerde
risico’s
nemen.
Onze
medewerkers
bespreken
en analyseren periodiek met u de voor u relevante
en actuele cijfers. Dat stelt u in staat om te sturen
en te blijven ondernemen. Wij gaan daarin nog
verder: samen met u zoeken wij naar realistische
mogelijkheden om het rendement en de performance
van uw organisatie te versterken en te verbeteren.
Zo ontvangt u de standaard managementrapportage,
die in overleg kan worden voorzien van
belangwekkende stuurinformatie en kengetallen.
Optimale serviceverlening, toegankelijke dienstverlening en plezierig contact maken wij waar door
onze werkzaamheden - indien mogelijk - uit te voeren
bij u op locatie. Op deze manier zijn en blijven wij
uw directe aanspreekpunt inzake administratieve en
financiële zaken.
Proactief advies
Als geen ander weten
wij dat het bieden van
periodiek inzicht in uw
!
cijfers en stuurinformatie
niet voldoende is voor u als
veeleisende
ondernemer.
Uw markt, de regelgeving en
de samenleving veranderen snel. In onze periodieke
en frequente besprekingen houden wij u op de
hoogte van actuele en relevante ontwikkelingen.

Het opstellen van de jaarrekening wordt ervaren als
de gangbare expertise. Proactieve advisering is onze
onderscheidende werk- en handelswijze. Veel van
onze klanten typeren ons dan ook als ‘een kritische
vriend’.
Vaste prijsafspraken
Duidelijke
afspraken
vooraf, geen verrassingen
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achteraf. Omdat wij deze
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dienstverlening op een
PR
efficiënte wijze hebben
georganiseerd, kunnen wij
op basis van heldere en
eenduidige afspraken een vaste prijsafspraak met u
maken. Duidelijke afspraken, een vast maandtarief
en een heldere declaratie. Dat is onze belofte die wij
als uw voornaamste adviseur waarmaken.
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Onze belofte,
				 uw profijt!
Maastricht
Prins Bisschopsingel 16
6211 JX Maastricht
Postbus 1536
6201 BM Maastricht
T: 088-0152300

Eindhoven
Parklaan 34
5613 BE Eindhoven
Postbus 686
5600 AR Eindhoven
T: 088-0152300

Heerlen
Bekkerweg 10
6417 BW Heerlen
Postbus 6005
6401 SB Heerlen
T: 088-0152300

Venlo
Noorderpoort 7
5916 PJ Venlo
Postbus 58
5900 AB Venlo
T: 088-0152300

Roermond
Neerstraat 33 (De Steenen Trappen)
6041 KA Roermond
Postbus 54
6040 AB Roermond
T: 088-0152300

www.brouwer-oudhof.nl

