Branches

Diensten
•
•
•
•
•
•

Administratie
Belastingadvies
Salarisadministratie
Jaarrekeningen
Fiscaal of juridisch advies
Managementadvies

•
•
•
•
•

Startersbegeleiding
Bedrijfsopvolging
Automotive branche
Specialist innovatiebox
Andere ondernemerszaken

Betrokken

Samen streven naar een succesvolle onderneming is ons doel. Wij kijken
niet alleen naar uw zaak, maar ook naar u als persoon. Wij geven gevraagde en ongevraagde adviezen. Eerlijk en oprecht. U kiest uw eigen
pad binnen Van Bergen, zodat u zich prettig en gehoord voelt. Dat is
volgens ons samen ondernemen.

Persoonlijk, met het hart

Ondernemen doe je met hart en ziel. Wij zijn altijd bereid om met u mee
te denken en zoeken samen met u naar effectieve oplossingen. Niet alleen tijdens kantooruren, maar 24 uur per dag. Ondernemen kent geen
tijden, maar gebeurt dag in en dag uit. Op ieder moment van de dag,
met het hart. Daarom doen wij er ook alles aan om u te behandelen
met het hart. Even binnenlopen kan altijd. Wij weten wie u bent. Om u
nog beter te leren kennen, ondernemen wij graag activiteiten met onze
klanten. Op deze manier staan wij op een laagdrempelige en persoonlijke manier voor u klaar. Wij hebben een hart voor ú en voor úw zaak.

Laagdrempelig

Aangezien ondernemen veelal niet tussen 9 en 5 gebeurt, staat Van
Bergen ook buiten kantooruren voor u klaar. Vierentwintig uur per dag,
zeven dagen per week zijn we bereikbaar. Dat betekent niet dat u dag
en nacht met uw cijfers bezig moet zijn. Maar wel dat u op ieder moment kunt bellen als u met ondernemersvragen zit of een klankbord wilt
voor nieuwe ideeën.

Kwaliteit

Hoogwaardige adviezen, management informatie en andere
ondernemerszaken.

Innovatief

Wij helpen u graag met ondernemersvraagstukken. Dat doen wij door
op een innovatieve manier te werken. Met het online platform ‘Mijn
dossier’ kunt u op ieder moment en op iedere locatie bij uw eigen gegevens. Wij werken met de nieuwste software pakketten. En daarnaast
zijn wij 24/7 te bereiken via diverse kanalen. Wij volgen graag de laatste
trends en ontwikkelingen, zodat wij de oplossingen voor uw vragen van
morgen al klaar hebben liggen. Zodat uw zaak niet alleen nu, maar ook
in de toekomt gezond blijft.

Hart voor historie

Dat we echt zaken doen met ons hart, spreekt ook uit onze huisvesting.
De voormalige vrijmetselaarsloge waarin we gehuisvest zijn, is een
monument dat we met respect voor die historie in ere houden. Eens per
jaar doen we mee aan de monumentendag. En alle andere dagen van
het jaar staan onze deuren open voor belangstellenden. Loop gerust
eens binnen om een kijkje te nemen onder de sterrenhemel van de
vrijmetselaars.

Crowdfunding: lenen of investeren?

Waar banken niet willen financieren, biedt crowdfunding mogelijk een
oplossing. Oftewel, samen financieringen mogelijk maken. Wilt u lenen?
Of juist investeren tegen verantwoorde risico’s met een mooi rendement? Via van Bergen en Collin Crowdfund is dit mogelijk.
Crowdfunding is het met een grote groep mensen (‘de crowd’) iets mogelijk maken. Collin Crowdfund richt zich op de financiering van gevestigde ondernemers via investeerders die een mooi rendement willen
bereiken tegen verantwoorde risico’s.

Heldere kosten en uniek participatiemodel

Hart voor de zaak betekent voor ons ook dat we meedenken in de kosten van onze dienstverlening. Met heldere, vaste prijsafspraken vooraf,
in plaats van willekeurige uurtarieven. Maar bijvoorbeeld ook in de vorm
van participatie als dat u op weg kan helpen. Zo bieden we kansrijke
ondernemers een participatiemodel. Dat neemt de drempel weg dat elk
uurtje een factuurtje is en geeft succesvolle ideeën een kans.

hart voor de zaak
www.van-bergen.nl

