Klant aan het woord
Arjan Dekker is directeur van de A&C Groep, een gerenommeerde keten van bedrijven
op het gebied van automatisering en presentatiemiddelen. Toen de A&C Groep in 2005
op zoek was naar een nieuwe accountant kwam Dekker al snel uit bij RietvelddeJong.
“In de eerste gesprekken gaven zij direct blijk van kennis en doelmatigheid.”
Vakkundige accountant
De samenwerking met RietvelddeJong voldoet tot op heden aan de verwachtingen
van Dekker. “Ik hecht veel waarde aan
een sterk managementteam aangevuld
met een vakkundige accountant. RietvelddeJong vervult die functie uitstekend. Zij
voorzien ons regelmatig van gedegen
financieel en fiscaal advies en verzorgen
tevens het uiteindelijke jaarverslag.
Periodiek is er overleg met onze eigen
financieel controller. Er wordt pragmatisch
met financiële vraagstukken omgegaan.
Kwalitatief goed, met weinig poeha en
dikdoenerij, doeltreffend en als het moet
snel.”

accountant gewenst. Je verdwaalt anders
in het web van de regelgeving.”
Groter doel
Niet alleen op vaktechnisch gebied, maar
ook qua bedrijfsfilosofie klikt het goed
tussen beide bedrijven. “Net als wij
hebben de medewerkers van Rietveld-

deJong een instelling van ‘samen de
schouders eronder’. Het beste van jezelf
inzetten voor de klant. De A&C Groep wil
bovendien meer zijn dan een bedrijf op
zich. Persoonlijk geloof ik dat een bedrijf
een groter doel heeft dan het generen
van omzet en winsten. Ook die visie sluit
goed aan bij de overtuiging van RietvelddeJong.”
Meer informatie over de A&C Groep
vindt u op www.aencgroep.nl en
www.presenteren.nl. •

Fiscale faciliteiten
Momenteel wordt RietvelddeJong door
de A&C Groep geconsulteerd bij het
vraagstuk over de afschrijvingen. “A&C
heeft veel geïnvesteerd in de afgelopen
twee jaar”, legt Dekker uit. “We willen
daarom zo veel mogelijk gebruikmaken
van de fiscale faciliteiten die hiervoor
zijn gemaakt. Dit moet natuurlijk allemaal
binnen de Nederlandse regelgeving
passen en daarbij is het advies van een
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