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Multipomp B.V. vertegenwoordigt
twee Duitse pompfabrikanten en één
Amerikaanse fabrikant van centrifugaalen verdringerpompen. De toepassing van
deze pompen is voornamelijk in de
chemische en petrochemische industrie.
Multipomp adviseert, levert en doet aan
productbegeleiding of training. Het onderhoud verzorgen hun klanten voornamelijk
zelf, tenzij het te specialistisch is, of het
bedrijf er niet op ingericht is. Multipomp
heeft een eigen werkplaats in Halsteren
voor reparaties.

Ontmoet Henk Lupker, eigenaar van Multipomp. Henk
werkte voorheen in de verkoop bij een bedrijf dat één van
de producten van Multipomp vertegenwoordigde. Samen met
zijn compagnon richtte hij op 1 oktober 2001 Multipomp op.
“Inmiddels werken we met drie vaste mensen en een parttime
monteur. Mijn vrouw verzorgt de administratie.” vertelt Henk.
“Mijn compagnon stopte in 2015 om met pensioen te gaan.
Het leuke is dat zijn zoon nu nog steeds bij mij werkt.”

“Wat ons onderscheid van anderen? Ik hanteer altijd dat je
moet zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Heel simpel. Ik
kom altijd mijn woord na en laat mensen niet wachten. Als een
klant een vraag stelt aan ons, krijgt hij in ieder geval direct een
reactie en vervolgens probeer ik uiterlijk de volgende dag het
antwoord te geven. Ik vind dat echt belangrijk, het zijn de kleine
dingen die het doen. Je moet je klant behandelen zoals je zelf
ook behandeld wil worden. Dat is exact wat we ook vinden bij
DKL.”

www.multipomp.nl

Canadaweg 10 in Halsteren
0164 - 63 20 40 | info@multipomp.nl

De samenwerking met DKL Accountants en Adviseurs
B.V. loopt al sinds de oprichting van DKL. Eerst had
Henk contact met Jaap Kazen, die een relatie was van
zijn compagnon. Daarna werd Elwin Lommers zijn
accountant. “Elwin en ik hadden vanaf het begin een
goede klik.” vervolgt Henk. “Hij en ik delen een aantal
interesses. Een goede klik is een gevoelskwestie en ik
vind dat erg belangrijk. Het is fijn als je op een ander
vlak dan alleen zakelijk een gesprek met elkaar kunt
voeren. Daarnaast word ik gewoon goed ontzorgd.
Wanneer ik een vraag heb, dan mail of bel ik even en
krijg ik altijd snel de juiste informatie terug. Omdat ik
een technische achtergrond heb en geen financiële,
loop je met ondernemen al snel tegen dingen aan
waar je niet voldoende verstand van hebt. Of heel
eerlijk; waar je gewoon geen zin in hebt om het uit
te zoeken.”
“Ons bedrijf zelf is eigenlijk helemaal niet heel
erg veranderd sinds de oprichting. We vertegenwoordigen producten uit het buitenland, doen zaken met
Nederlandse klanten, maar ook met engineeringsbureaus die op hun beurt weer zakendoen met
buitenlandse klanten. DKL is in de loop van de tijd
alleen maar meer gaan doen voor ons. We hebben
ook contact met Ina van Veen, die de loonadministratie voor ons regelt. Dat was voor ons veel werk
en dankzij Ina hebben we daar helemaal geen
omkijken meer naar.” Multipomp werkte eerst met
AccountView, een programma dat op de server draait.
Nu zitten zij midden in de transitie naar Visma; een
online boekhoudprogramma dat per 1 januari 2022
volledig geïmplementeerd zal zijn bij Multipomp.
Henk vertelt dat hij nooit de neiging heeft gehad
om verder te oriënteren naar een ander accountantskantoor. “Wanneer de dingen kloppen ben ik erg
trouw aan de mensen met wie ik samenwerk.
Ik vind vertrouwen minstens zo belangrijk als
bijvoorbeeld prijs.”
“Ik zou DKL Accountants en Adviseurs B.V. zo
aanbevelen aan iedereen. Ik houd van kleinere
bedrijven die flexibel zijn.” besluit Henk.

“
Quote: Henk Lupker

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

DKL verzorgt voor Multipomp
de volgende diensten:
•

Periodieke monitoring
financiële administratie

•

Fungeren als sparringpartner

•

Jaarrekeningen, begrotingen
en fiscale aangiftes

•

Loonadministratie

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

