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Graag maken wij ondernemers 
enthousisast over de manier van 
verwerken en rapporteren van 
het cijfermateriaal omtrent de 
bedrijfsresultaten en ontwikelin-
gen en uiteraard de fiscale moge-
lijk- en onmogelijkheden.

De directeur-eigenaar van ‘Van 
de Wal & Partners’ in Rotter-
dam heeft beslist zijn eigen 

specialiteiten. Laat de ondernemer zich 
concentreren op zijn core-business en 
vertrouw op een toegankelijke bedrijfs-
adviseur : ‘Van de Wal & Partners Be-
lastingadviseurs’, is een fris en levendig 
dienstverleningskantoor waar iedere on-
dernemer terecht kan. Een kantoor dat 
continu investeert in kennis en automa-
tisering en dat probeert telkens weer 
een stukje klantgerichter te zijn; meer 
up-to-date; efficiënter. Want het opti-
maliseren van de bedrijfsadviespraktijk 
is een continuproces waarbij parate ken-
nis en affiniteit met alle bedrijfsproces-
sen een noodzakelijkheid is.

Full Service dienstverleningskantoor 
voor iedere ondernemer
“Hoewel wij voluit ‘Van de Wal & Part-
ners Belastingsadviseurs’ heten, dekt 
deze vlag eigenlijk niet de volledige 
lading. Wij zijn namelijk een full service 
dienstverleningskantoor waar iedere 
ondernemer terecht kan voor belasting-
adviezen, financieringsvraagstukken, 
herstructurering, het verwerken van de 
financiële- en salarisadministratie, het 

samenstellen van jaarrekeningen en 
bedrijfseconomische vraagstukken. 
 
Klantgerichtheid hoog in het vaandel
 ‘Van de Wal & Partners’ startte haar 
activiteiten nu bijna 17 jaar geleden. 
Sindsdien heeft het kantoor zich toege-
legd op het adviseren van ondernemers 
en vermogende particulieren op admi-
nistratief, bedrijfseconomisch en fiscaal 
terrein voor zowel nationaal als inter-
nationaal georiënteerde bedrijven. Het 
kantoor hecht grote waarde aan ‘maat-

werk’ en ‘nauw contact met haar cli-
enten’ en heeft daar dan ook een haast 
waterdichte strategie voor ontwikkelt. 
“Wij hebben ‘klantgerichtheid’ inder-
daad hoog in het vaandel staan. Periodie-
ke communicatie met behulp van moder-
ne media is een belangrijk middel om dit 
te realiseren,” vertelt Auke van de Wal. 
“Periodieke rapportage is een ander uit-
stekend middel,” vult hij aan. Deze rap-
portage bestaat uit een aantal onderde-
len. Meermalen per boekjaar verzorgen 
wij de concept Winst- en verliesrekening 

en balans  aangevuld met een debiteu-
ren/crediteurenlijst. Net zo belangrijk 
zijn vanzelfsprekend een overzicht van 
de privé-mutaties en de managementlet-
ter. Van de Wal:” De managementletter 
bevat van overzicht van onze aanbeve-
lingen met betrekking tot fiscale behan-
deling van de nieuwe ontwikkelingen en 
de inrichting en verwerking van de finan-
ciële  administratie. Hiermee wordt dus 
voortdurend beoordeeld of de huidige 
bedrijfssituatie nog optimaal is danwel 
aanpassing behoeft. Wanneer de situ-
atie dit vraagt kan voortdurend tijdig 
actie ondernomen worden. Een duide-
lijke uitleg en melding van risico’s en 
verantwoordelijkheden wordt meteen 
gegeven, zodat de cliënt in overleg met 
ons een weloverwogen beslissing kan 
nemen. Van de Wal merkt op dat het 
kantoor de dienstverlening pas volledig 
kan optimaliseren wanneer alle klantin-
formatie volledig en op tijd bekend is. 
Eigenlijk spreekt dat voor zich. 

Vast aanspreekpunt
Belastingadvieskantoor Van de Wal 
& Partners is in de afgelopen 16 jaar 
gestaag gegroeid. Van meet af aan werd 
gewerkt aan een goed contact met cliën-
ten. Tegenwoordig bestaat het team uit 
vier bevlogen professionals. Stuk voor 
stuk hebben deze medewerkers een dui-
delijke vakbekwaamheid op een speciaal 
gebied. Dat is wel zo prettig. Ook omdat 
er zo optimaal kan worden aangeslo-
ten bij de behoefte van de cliënt die op 
zijn beurt kan vertrouwen op een vast 

aanspreekpunt. Belastingadvieskantoor 
Van de Wal & Partners heeft tevens een 
samenwerkingsverband met Arenthals 
Grand Thornton met als doel het delen 
van kennis om alle cliënten optimaal bij 
te kunnen staan in het bedrijfsproces.

Client Online
“Het digitale tijdperk vergroot onze 
mogelijkheden. Ik ben bijvoorbeeld erg 
enthousiast over ‘Cliënt Online’. Hier-
mee hebben we de mogelijkheid om onze 
cliënten 24 uur per dag van dienst te 
kunnen zijn. Onze cliënt krijgt van ons 
een persoonlijke code waarmee hij in 
kan loggen op ons beveiligde systeem. 
Dit is voor elke ondernemer een wel-
kome ontwikkeling . Alleen al voor het 
doen van de eerstedagmelding. Hiermee 
ontstaat een snelle en efficiënte manier 
om een nieuwe werknemer aan te mel-
den bij de belastingdienst. Ook kan met 
dit systeem bijvoorbeeld eenvoudig de 
balans en winst- en verliesrekening van 
voorgaande jaren en overige bedrijfsge-
gevens worden gedownload. Ook het 
“online” deponeren van de jaarstuk-
ken behoort tot de mogelijkheden. Cli-
ent Online biedt legio mogelijkheden 
en vormt een surplus op ons diensten-
pakket.” 
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Full Service dienstverleningskantoor 
houdt iedere onderneming op koers
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