ADMINISTRATIE • ADVIES • FINANCIËLE REGIE

B&O ABONNEMENT
B&O Venlo

Als ondernemer bent en blijft u verantwoordelijk voor de algehele performance van uw
bedrijf. Soms een zorg, vaak een boel werk maar bovenal veelomvattend. Elke dag opnieuw
zorgen voor een betere prestatie. Excelleren in de business. Dat alles maakt ondernemen zo
boeiend en uitdagend.
Essentieel daarbij is (en blijft) dat u onvoorwaardelijk kunt vertrouwen op de financiële
cijfers van uw organisatie. Als ondernemer bent u veeleisend. Die financiële cijfers moeten
relevant, actueel en betrouwbaar zijn. U weet als geen ander dat deze cijfers maatgevend zijn
voor uw beleid en (bij)sturing. Daar mag geen twijfel over bestaan. Dus wilt u absoluut zeker
zijn van uw zaak, vastberaden kunnen handelen en klaar zijn voor de toekomst, dan is het
B&O Abonnement absoluut geschikt voor u.

DE VOORDELEN

DRIE PIJLERS

•

Onze medewerkers bespreken periodiek
met u de financiële cijfers. Dat alles
met het doel om het rendement van
uw onderneming te versterken en te
verbeteren.

De drie pijlers van B&O Abonnement voorzien
in uw behoefte.
•

U wilt die informatie hebben wanneer u
dat nodig heeft (periodiek inzicht).

De financiële cijfers worden in
afstemming met u voorzien van
belangrijke
stuur-informatie
en
kengetallen. Desgewenst kunnen wij uw
cijfers vergelijken met andere bedrijven
in uw branche.

•

U wilt scherp gehouden worden met
betrekking tot relevante en actuele
ontwikkelingen (proactief advies).

•

U wilt geen gedoe achteraf over
uiteenlopende verwachtingen (een
vaste prijsafspraak).

•

•

Onze werkzaamheden kunnen wij ook
bij u in de onderneming uitvoeren. Dat
toont onze professionele betrokkenheid
en maakt dat u gemakkelijk de
beschikking heeft over een vertrouwd
aanspreekpunt.

•

Het actief, inventief en constructief samen
met u onderzoeken waar mogelijkheden
zijn om uw financiële administratie
efficiënter en geautomatiseerd in te
richten is een vast onderdeel van onze
werk en handelswijze. Goed kan volgens
ons altijd beter, gemakkelijker en zelfs
leuker.
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B&O Eindhoven

B&O Roermond

B&O Maastricht

B&O Heerlen

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

