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Sparringpartner voor 
de ondernemer

“Onze belangrijkste taak is niet alleen het 
opmaken van een jaarrekening, maar ook 
het juist interpreteren van die jaarreke-
ning en de ondernemer verder helpen met 
advies en inzicht.” Aan het woord is Ge-
rard van Eck, die samen met Carin van 
Sterkenburg Van Eck & Van Sterkenburg 
Accountants Belastingadviseurs in Buren 
runt.
Vanaf 1997 is van Eck & Van Sterken-
burg Accountants Belastingadviseurs 
voor veel ondernemers in de regio het 
eerste aanspreekpunt, vertrouwensper-
soon en adviseur. “Wij zijn een sparring-
partner, die ondernemers adviseert in de 

keuzes die hij maakt. De ondernemer 
moet hier alles neer kunnen leggen. Wij 
zeggen hier wel eens gekscherend ‘Gooi 
het hier maar over de schutting, dan rege-
len wij het!’”

Specialisaties
Van Eck & Van Sterkenburg Accountants 
Belastingadviseurs is aangesloten bij de 
beroepsorganisatie NBA. “Daarnaast 
hebben wij een vergunning van de AFM 
voor controle opdrachten voor de grotere 
bedrijven. Wij zijn een specialist op fi -
nancieel, fi scaal en economisch gebied.” 
“Naast accountancy-, fi nanciële en admi-

nistratieve diensten bieden wij ook onder-
steuning op meer specifi eke terreinen zo-
als pensioenen, personeelszaken en 
subsidies”, vertelt hij. “Maar ook in fami-
liekwesties als nalatenschap, verdeling en 
afwikkeling bij echtscheidingen en over-
dracht van ondernemingen binnen en bui-
ten de familie, zijn wij gespecialiseerd.”

Fusies en overnames
“Bij de aan- of verkoop van een bedrijf 
komt veel kijken”, vervolgt Van Eck. 
“Ondernemers kunnen ons inschakelen 
om het proces te begeleiden. Wij kunnen 
bijvoorbeeld helpen bij overnamefi nan-
cieringen of due diligence onderzoeken 
uitvoeren. Ook gaan wij met beide partij-
en om tafel zitten om te kijken of ze sa-
men door één deur kunnen. Dat er een 
klik is tussen beide partijen is namelijk 
cruciaal.”

Nieuwe huisstijl
Sinds kort heeft Van Eck & Van Sterken-
burg Accountants Belastingadviseurs een 
compleet nieuwe huisstijl. “Wij gaan met 
onze tijd mee”, zegt hij hierover. “Ook 
onze website is compleet vernieuwd. 
Hierop kunnen ondernemers onder andere 
fi nancieel, fi scaal en bedrijfseconomisch 
nieuws lezen. Daarnaast versturen we re-
gelmatig nieuwsbrieven naar onze klan-
ten. Wij vinden het belangrijk dat niet al-
leen wijzelf, maar ook onze klanten op de 
hoogte blijven van de laatste ontwikkelin-
gen.” 

Van Eck & Van Sterkenburg Accountants 

Belastingadviseurs, Herenstraat 18, 

4116 BK Buren, 0344-661738, 

0344-661978, info@vevs.nl, www.vevs.nl.

Van Eck & Van Sterkenburg Accountants Belastingadviseurs

Een goed lopende fi nanciële administratie is essentieel voor een 
onderneming. Van Eck & Van Sterkenburg Accountants Belas-
tingadviseurs denkt graag met de ondernemer mee. Hierbij 
wordt verder gekeken dan cijfers, zodat de ondernemer zich vol-
ledig kan richten op het ondernemerschap. 

R I V I E R E N L A N D  B U S I N E S S  |  N U M M E R  3  |  J U L I  2 0 1 3

FOTOGRAFIE KARIM DE GROOT

Dit document wordt u aangeboden door:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

klik hier voor meer artikelen

http://www.rivierenlandbusiness.nl/
http://www.rivierenlandbusiness.nl/
http://www.rivierenlandbusiness.nl/
http://www.rivierenlandbusiness.nl/
http://www.rivierenlandbusiness.nl/

