
U bent ondernemer. Dat betekent dat u kansen ziet, doortastend bent, risico’s neemt en niet snel 

de moed laat zakken. U bent gebaat bij een accountant en een fiscaal jurist die snel schakelen en 

proactief adviseren. Die naast én achter u staan wanneer het erom spant. Het MKB is de motor van 

de economie. U wilt ondernemen. Wij bieden u graag de ondersteuning die u daar bij nodig heeft.  

Meer dan cijfers alleen
Uw jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting zijn bij ons vanzelfsprekend in 

goede handen. Onze meerwaarde komt in beeld wanneer we uw jaarrekening 

analyseren, waardoor u uw inzichten aangaande uw bedrijfsstrategie kunt  

bijstellen. In een tijd waarin regelgeving en omgevingsfactoren sneller dan het 

licht veranderen is dat geen overdreven luxe.

Ondersteuning
We helpen u bij het opstellen van uw financiële begroting, uw investerings-

begroting, uw liquiditeitsbegroting, uw meerjarenplan of uw prognose. 

Soms heeft u een van deze zaken last minute nodig. Omdat de bank erom vraagt, 

of een relatie. We ondersteunen u graag en prompt. Desgewenst zijn we namens 

u een goede gesprekspartner bij de bank.

Netwerk
De financiële wereld is veranderd. Banken geven minder snel krediet en 

tegelijkertijd zijn er nieuwe manieren van financieren bijgekomen. Ons netwerk 

voorziet in verschillende mogelijkheden. Verder beschikken wij over uitstekende 

relaties met notarissen, pensioenadviseurs en advocaten. Deze contacten zetten 

wij graag voor u in. Doe er uw voordeel mee!

Advisering rechtsvormkeuze
Bent u toe aan uitbreiding? Of start u een nieuwe onderneming? Uw persoonlijke 

situatie is bepalend voor de rechtsvorm die u kiest voor uw onderneming. 

Laat u vooraf goed adviseren, ondermeer over de fiscale kansen en gevolgen. 

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voor
onder-
nemers!

De accountants en fiscaal 

juristen van Bloemsma+Faassen 

Accountants en belastingadviseurs 

zijn er om ingewikkelde vraagstukken 

te vertalen naar begrijpelijke 

oplossingen. Heeft u naar aanleiding 

van de hier geboden informatie vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op, 

we helpen u graag verder!

WWW.BLOEMSMAENFAASSEN.NL



De meerwaarde van fiscaal juridische kennis
Bij Bloemsma+Faassen werken accountants, belastingadviseurs en fiscaal juristen. 

Bij ons kunt het hele jaar door beschikken over de voordelen van de aanwezigheid 

van fiscaal juridische kennis binnen onze kantoren. Onze dienstverlening gaat 

verder dan tijdig uw administratie ‘bij de fiscus krijgen’. Vraag naar de voordelen 

voor uw specifieke situatie.

Noord-Nederland
Bloemsma+Faassen heeft drie vestigingen in het Noorden, waaronder twee 

provinciehoofdsteden. U vindt ons in Groningen, Assen en Hoogezand. Woont of 

werkt u in het Noorden? Dan zijn wij nooit ver weg, niet in kilometers en niet met 

raad en daad. 

Advies
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de keuzes die u maakt, wordt u gecon-

fronteerd met allerlei gevolgen op het gebied van accountancy en fiscaliteit. Het 

is van groot belang om op het juiste moment de juiste keuzes te maken. Niemand 

wil achteraf geconfronteerd worden met negatieve gevolgen. We helpen u graag!

Bloemsma+Faassen heeft vestigingen in Groningen, Assen en Hoogezand.

Wilt u meer weten?
Wij realiseren ons dat het verstrekken van informatie vaak nieuwe vragen oproept. Omdat uw situatie wellicht iets 

anders is dan de beschreven situatie of omdat u dieper op de materie in wilt gaan. De accountants en fiscaal juristen 

van Bloemsma+Faassen zijn steeds dichtbij en bieden graag meerwaarde. We zijn er, en we zijn er voor u!

www.bloemsmaenfaassen.nl

De informatie in deze flyer is met grote zorg samengesteld. Bloemsma+Faassen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de flyer. Het copyright van tekst- en beeldmateriaal in deze flyer behoort aan Bloemsma+Faassen.

Volg ons op Twitter via @BloemsmaFaassen
Like ons op www.facebook.com/BloemsmaenFaassen


