Van der Weerd Administratie & Advies

De boekhouding van uw bedrijf, maar ook uw persoonlijke administratie, is in uitstekende handen bij Van der Weerd Administratie & Advies. Het Fijnaartse bedrijf van Erik van
der Weerd is laagdrempelig met persoonlijke service. Door zijn deskundigheid en jarenlange ervaring zijn uw financiële belangen optimaal gewaarborgd.
Erik van der Weerd is geboren en getogen in Fijnaart. Na
tien jaar te hebben gewerkt
bij een groot accountantskantoor in Breda is hij sinds 2001
zelfstandig ondernemer.
Hij werkt niet alleen nauw
samen, maar deelt ook de
kantoorruimte aan de Korte
Kerkstraat met Haverkamp &
Partners. “Voor vragen op het
gebied van assurantiën, hypotheken en makelaardij kan
ik bij hen terecht. Alle administratieve dienstverlening
en advisering verzorg ik uiteraard zelf. Bovendien werk
ik samen met accountants en
fiscalisten. Het moet dus wel
gek lopen wil ik de mensen
niet kunnen helpen. De deur
staat hier in principe altijd
open. Heeft iemand
een vraag, dan proberen we die meteen
te beantwoorden en
anders maken we
snel een afspraak.
Dat is het voordeel
van een kleinschalige
dienstverlener met
zijn wortels midden

in de samenleving.”
Betrokkenheid
Startende ondernemers en
mensen die overwegen een
bedrijf te beginnen, helpt
Erik graag op weg. “Het
kennismakingsgesprek is
altijd vrijblijvend. Ik vind
het mooi om mensen met
enthousiaste ideeën te helpen met het opstellen van
een ondernemingsplan en
te adviseren op belastingtechnisch gebied. Uiteraard
hoop ik dat ze daarna klant
worden en veelal gebeurt dat
ook. Mensen waarderen mijn
betrokkenheid. Dat blijkt wel
uit het feit dat ik de meeste nieuwe klanten krijg via
mond-tot-mondreclame.”

De Fijnaarter is niet alleen
een steun voor starters. Hij
begeleidt en adviseert ondernemers en particulieren bij
alle voorkomende administratieve werkzaamheden. “Zo
adviseer ik ondernemers bij
overname, verandering van
rechtsvorm of bijvoorbeeld
de verkoop van hun bedrijf”,
noemt Erik als voorbeelden.
Steun en toeverlaat
In deze economisch lastige
tijd is hij nog meer een steun
en toeverlaat van ondernemers. “De banken zijn
kritischer geworden, willen
eerder en meer informatie.
Ook zijn de eisen behoorlijk
streng. Dat kan voor klanten
lastig zijn. Een trouwe klant
die in zwaar weer
zit, laat ik niet vallen. Als administratief dienstverlener
ben je op de hoogte
van hun reilen en
zeilen en dat wederzijdse vertrouwen is
me veel waard!”
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