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Alletto is dé steun en
toeverlaat voor ondernemers
Alletto Accountants en Adviseurs in Reeuwijk levert hoogwaardige financiële adviezen
en diensten aan het midden- en kleinbedrijf in het gebied tussen Utrecht, Den Haag,
Rotterdam en Amsterdam.
Alletto Accountants en Adviseurs is opgericht door Vanessa van Bemmel AA. Zij heeft
jarenlang bij grote, landelijk opererende accountantskantoren gewerkt. Toch wilde ze zich als zelfstandig adviseur vestigen om nog meer bij haar
opdrachtgevers betrokken te zijn en richtte in 2005 VVB
Administratiekantoor op. Vanwege de groei van het aantal cliënten en de ambitie om een accountantskantoor te
worden, is begin 2009 VVB Administratiekantoor ingebracht in Alletto Accountants en Adviseurs. Inmiddels
bestaat het team uit negen enthousiaste personen.
In het fraaie kantoor van Alletto (genoemd naar een
Romeins muntstuk) aan de Einsteinstraat in Reeuwijk
stelt Vanessa van Bemmel graag haar collega Boaz
Dijkgraaf AA voor die begin dit jaar als accountant in
dienst is getreden. Boaz Dijkgraaf: “Naast mijn accountancyopleiding in Rotterdam heb ik dertien jaar bij een
middelgroot accountantskantoor gewerkt. Ik was echter
toe aan een nieuwe uitdaging en heb die hier bij Alletto
gevonden. Op dit kantoor komen alle facetten van het
vak aan bod en ik ga mij als vaktechnisch specialist ook
nog meer toeleggen op de (fiscale) advisering. Alletto is
laagdrempelig, heeft een open cultuur en er is ruimte
voor talent en het delen van kennis. Er wordt hier met
plezier gewerkt en de medewerkers laten blijken er trots
op te zijn dat zij hier werken. Dat wordt natuurlijk ook
uitgedragen naar de cliënten.”

DICHT BIJ KLANT
Vanessa van Bemmel voegt daar aan toe: “Wij zijn no
nonsense en laagdrempelig en stellen de ondernemer op
zijn gemak. Daarbij weten we complexe zaken terug te
brengen tot de eenvoud zodat ondernemers op basis van
begrijpelijke argumenten de juiste beslissingen kunnen

nemen. Wij vinden het belangrijk om een band op te
bouwen met onze cliënten. Dat dit op prijs wordt gesteld
blijkt wel uit onze sterke groei. Dat heeft er toe geleid dat
ons enthousiaste team inmiddels uit negen mensen bestaat die een groot netwerk hebben opgebouwd. Onze
opdrachtgevers komen voornamelijk uit het midden- en
kleinbedrijf en de non-profit sector. Tot onze cliënten
behoren handelsondernemingen, dienstverleners, installatiebedrijven, aannemers, evenementenbureaus,
schoonmaakbedrijven, fysiotherapeuten, huis- en tandartsen, winkeliers en zelfs bedrijven uit het buitenland
die hier een vestiging hebben. Ook zzp-ers weten hun
weg naar Alletto te vinden.
Door jarenlange ervaring – ook bij grote nationale accountantskantoren – hebben Vanessa van Bemmel AA
en Boaz Dijkgraaf AA samen met het team - de kennis
die nodig is om cliënten te ondersteunen op het gebied
van bedrijfsadvies, belastingen, financieringsaanvragen,
reorganisaties, jaarstukken, etc. “Doordat wij gebruik
maken van online boekhouden en online salarisadministratie heeft men realtime inzicht in de exacte situatie van
het bedrijf. Wij helpen cliënten met de juiste keuze van
bedrijfssoftware die naadloos bij hun situatie aansluit.
Wij kunnen online meekijken en geven volledige ondersteuning waardoor problemen voortijdig worden gesignaleerd. Onze cliënten zijn verzekerd van een efficiënte
administratieve organisatie tegen een vast overzichtelijk
tarief, zodat men niet voor verrassingen komt te staan!”
Als accountantskantoor is Alletto Accountants en
Adviseurs ingeschreven in het register van de
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (www.
NBA.nl) waarmee de kwaliteit van de beroepsuitoefening
wordt gewaarborgd.

«

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Veel mkb-ondernemers geven aan dat zij
hun accountant meer zien als adviseur dan
als controleur. Zij verlangen dan ook dat de
accountant als sparringpartner optreedt.
Niet alleen hebben zij behoefte aan strategisch advies voor de langere termijn, ook
hechten mkb-ondernemers veel belang aan
aanwezige branche- en ondernemingsspeciﬁeke kennis bij hun adviseur.

ONZE VISIE
» Alletto Accountants en Adviseurs in
Reeuwijk spreekt de taal van de ondernemer. “Wij geven laagdrempelig en begrijpelijk advies dat direct praktisch toepasbaar
is. Door jarenlange ervaring heeft Alletto de
kennis die ondernemers nodig hebben om
optimaal te kunnen functioneren.”

UW OPLOSSING
» De adviezen van Alletto zijn gebaseerd op
een goede prijs-kwaliteitverhouding, waar
mogelijk ondersteund door online dienstverlening. Alle zaken worden op een persoonlijke en objectieve manier behandeld. De
medewerkers staan dicht bij de ondernemers en door laagdrempelige en begrijpelijke adviezen ontzorgen zij de cliënten
optimaal!
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