Referentie BouwFactor
DKL Accountants en Adviseurs

Dynamisch en innovatief bedrijf dat
unieke houtproducten levert richting
de houthandel in de Nederlandse en
Belgische markt.

BouwFactor

Bij een
nieuw bedrijf
hoort ook een
nieuwe
accountant.

“

DKL heeft een
team met kennis
uit verschillende
disciplines. Wij
kunnen op deze
manier steeds verder
ontwikkelen en erop
vertrouwen dat zij
met ons meedenken.”
Quote: Erik de Jong

Ontmoet Jaap van Heteren (links) en Erik
de Jong (rechts). Beiden hebben een echte
ondernemersmentaliteit. Na samengewerkt te hebben als joint venture besloten
Jaap en Erik definitief de handen ineen te
slaan. Samen gingen zij verder onder de
naam BouwFactor.
Bij BouwFactor Houtproducten B.V. worden de
houtproducten aangevoerd via verschillende
authentieke bronnen over de hele wereld. Ze
zijn continu op zoek naar de product-marktcombinaties die het onderscheid kunnen
maken. De zoektocht naar dit hout is wat de
mensen van BouwFactor zo enthousiast maakt.
BouwFactor is uniek in de markt met name door
de breedte van hun assortiment.

www.BouwFactor.com

Bij een nieuw bedrijf hoort ook een nieuwe
accountant. Erik en Jaap werkten beiden al
met een accountantskantoor. Voor het nieuwe
bedrijf hadden ze aanvullende specifieke
wensen. Het accountantskantoor moest niet
te groot zijn qua omvang, digitaal werken, pro
actief zijn en goed inspringen op veranderingen
in de markt.
Bij de lokale ING lieten ze in een gesprek vallen
dat ze op zoek waren naar een accountantskantoor dat pro-actief meedenkt en met online
oplossingen werkt en kwamen zo terecht bij
DKL Accountants en Adviseurs B.V., waar ze in
2015 klant zijn geworden.

Avelingen-West 43 in Gorinchem
0184 – 234 234 | info@BouwFactor.com

Het kennismakingsgesprek bij DKL was met
Henk-Jan de Kat en werd gevolgd door een
gesprek met Elwin Lommers. Net als BouwFactor zat ook DKL op hetzelfde moment in
een overgangsfase. “Dit gaf eigenlijk meteen
een goede klik” vertelt Erik. “Wij hadden al
besloten met Exact Online te willen werken en
DKL zat op diezelfde koers en was al in hoge
mate geautomatiseerd.“
“We hebben niet eens een vergelijk gemaakt”
vervolgt Erik, “het voelde direct goed. Dit past
ook bij BouwFactor, zo doen wij zaken, als het
goed voelt dan gaan we ervoor.”
DKL heeft de administratie en Exact Online
volledig opnieuw ingericht, met een goede
start voor BouwFactor als resultaat. Daarna
groeiden we met elkaar mee. Erik: “Jaap en
ik startten dit bedrijf samen en zijn nu al met
9 collega’s. De omzet is vervijfvoudigd en
intussen hebben we een pand gekocht en de
activiteiten uitgebreid met meerdere bv’s. Een
enorme expansie, waar we ontzettend trots
op zijn!”

“
Een accountant

kijkt toch anders
naar je bedrijf
dan jijzelf.
De menselijke factor is hoog bij DKL. Ze zijn in hoge
mate geautomatiseerd, betrouwbaar, transparant,
goed bereikbaar en helder in de communicatie”

“DKL kijkt altijd mee. Ze kunnen 24/7
inloggen en streven naar realtime inzicht,
dat vinden wij fantastisch! Verder denken ze
lekker pro-actief mee met ons. Toen we een
pand kochten hebben zij ons geassisteerd tijdens het financieringstraject en een juridische
herstructurering begeleid. Onze voorraad is
gegroeid, dus denken zij eraan contact op
te nemen met onze verzekeraar. Ze houden
eigenlijk altijd die helicopterview. Een
accountant kijkt toch anders tegen je bedrijf
aan dan jijzelf als je er middenin zit. DKL heeft
een team met kennis vanuit verschillende
disciplines. Wij kunnen op deze manier het
bedrijf steeds verder ontwikkelen en erop
vertrouwen dat zij meedenken. We ervaren
hierbij een hoog serviceniveau. In de loop van
de tijd leer je elkaar steeds beter kennen en
weet je van bepaalde zaken van elkaar dat het
echt wel goed zit. Wat we ook zo fijn vinden
is dat we de mensen van DKL niet ervaren als
‘typische accountants’, de menselijke factor
is daar gewoon hoog. Ze zijn betrouwbaar,
transparant, goed bereikbaar en helder in de
communicatie. We hopen nog lang samen te
kunnen werken.” besluit Erik.

We houden van korte lijntjes. Communiceren doe je gewoon rechtstreeks, op de manier die jij fijn vindt. Even appen? Geen probleem!

DKL verzorgt voor BouwFactor
de volgende diensten:
•

Periodieke monitoring
financiële administratie

•

Fungeren als sparringpartner

•

Salarisadministratie en HR ondersteuning

•

Jaarrekeningen, begrotingen
en fiscale aangiftes

Ben je benieuwd wat wij voor jouw
onderneming kunnen betekenen? Laat het ons
weten! We zetten de koffie graag voor je klaar.

T 085 - 822 49 00
E info@dkl-accountants.nl
W www.dkl-accountants.nl

