Betrouwbaar,
hoge kwaliteit
en betaalbaar,
dat is bij ons
vanzelfsprekend.

De juiste adviezen en cijfers spelen een
belangrijke rol in uw bedrijfsvoering.
Wij zijn uw sparring-kennispartner,
klankbord en vertrouwenspersoon.
CONNECT zal u betaalbaar begeleiden.
Ook uw bedrijf moet alert functioneren in deze tijd.
Financiële problemen zijn meestal het gevolg van
te laat ingrijpen in veranderende omstandigheden.
Deze kunnen voorkomen worden door direct
inzicht in uw financiële situatie.

Samenwerken met Connect:
hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs.
Naar aanleiding van een eerste gesprek en
inventarisatie maken wij voor u een offerte.
Daarin staan alle werkzaamheden duidelijk
omschreven en benoemd.
Heldere afspraken vormen de basis om
samen betrouwbaar zaken te doen.

Connect staat ook voor
slim automatiseren en
digitaal gebruiksgemak.
CONNECT werkt met een online
gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Met dit programma kunt u zelf uw administratie
invoeren. U maakt zelf de keuze welke
werkzaamheden u uitvoert, CONNECT zorgt
dan voor de rest en... al uw gegevens zijn direct
inzichtelijk. Uw papieren administratie hoeft de
deur niet uit.
De software biedt volop mogelijkheden
zoals koppeling met telebankieren, inlezen
bankmutaties en facturen opstellen.
U kunt deze printen en/of digitaal naar een
klant versturen, terwijl ze tegelijkertijd in de
administratie verwerkt worden.
De twee grote voordelen van deze werkwijze zijn:
1. U heeft altijd direct inzage in uw administratie,
om flexibel en alert te reageren.
2. Connect kan door dit programma snel
en betaalbaar voor u werken.

CONNECT biedt u
deze software
gratis aan.

Wie is CONNECT?
Wij zijn een administratie/advieskantoor
gevestigd in Roden. Wij zijn 25 jaar als
onafhankelijk adviseurs werkzaam.

Waarom kiezen voor Connect?
CONNECT staat voor kwaliteit, snelheid
en betrouwbaarheid.
CONNECT zorgt voor een op maat gemaakte
oplossing voor uw totale administratie.
Ons kantoor is aangesloten bij het Register
Belastingadviseurs (RB).
CONNECT werkt volgens de laatste (EU)
richtlijnen. Voor u een waarborg voor
de kwaliteit van onze dienstverlening.

Is CONNECT iets voor u?
Bel 050 5017364 en maak vrijblijvend
een afspraak met Rob Goos of Peter Goos.
Uiteraard is het eerste gesprek
oriënterend en kosteloos.
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