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Incompanion is de naam voor dé nieuwe administratieve dienstverlener 
voor ondernemend Nederland. Heldere rapportages, 24/7 ondernemers-
dashboard, snelheid van werken en transparante tarieven: dat mag u van 
ons verwachten. Als ondernemer staat u bij ons centraal. Door onze 
100% ontzorging kunt u doen waar u goed in bent, puur ondernemen! 
 

Wat mag u van ons 
verwachten? 
Beloftes worden er genoeg gedaan.  

De beste, de goedkoopste, de 

makkelijkste, de meest innovatieve,  

et cetera. Maar allemaal laten deze 

oplossingen u nog zelf bezig zijn met de 

boekhouding. En zegt u nu zelf: u wilt 

zich bezig houden met ondernemen en 

niet met administreren.  

Ondernemers dashboard  
Bij Incompanion krijgt u de beschikking 

over een ‘dashboard’ waarin u alle 

financiële stuurinformatie in één 

oogopslag kunt zien. De rest nemen wij 

u volledig uit handen. Daarboven zorgt 

Incompanion ook nog voor een tijdige 

en adequate aangifte van uw 

belastingen, inclusief BTW! Dat klinkt  

u vast als muziek u in de oren.  

Dat kost zeker wel wat?  
Door het gebruik van innovatieve en 

slimme technieken kost het minder dan 

u verwacht. Minder dan bij een 

traditioneel accountantskantoor én met 

de kwaliteit die u van een dergelijk 

kantoor mag verwachten. De 

medewerkers van Incompanion hebben 

hun sporen verdiend in de accountancy 

en kennen alle ins-and-outs van het 
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Robert Karremans 

088 679 9600 

info@incompanion.nl  

www.incompanion.nl 

Incompanion geeft u ruimte voor 
‘puur ondernemen’.  



Incompanion B.V. Alle rechten voorbehouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leveren van relevante informatie voor u 

als ondernemer. Denk hierbij aan 

duidelijke overzichten met betrekking 

tot uw opbrengsten en kosten, maar 

ook wat u nog moet betalen en 

belangrijker nog: wie nog aan u moet 

betalen. Alles bij elkaar up-to-date in 

één overzichtelijk scherm.  

Hoe werkt het? 
Door gebruik te maken van huidige 

moderne technieken, zijn wij in staat 

tegen lage kosten uw administratie 

volledig te verzorgen. U heeft er geen  

omkijken meer naar. Daarnaast heeft 

Incompanion expertise in huis om al uw 

vragen te kunnen beantwoorden. Van 

fiscaal tot personeel en van juridisch 

tot samenwerkingsvormen.  

U hoeft nog maar één ding te doen: 

fotograferen of scannen van uw in- en 

uitgaande facturen en deze aan ons te 

verzenden. ’s Avonds op de bank met 

uw tablet ziet u hoe uw onderneming 

ervoor staat. Schrijft u zwarte of rode 

cijfers, welke kosten lopen op, of is er 

juist bespaard, welke leveranciers 

moeten er worden betaald en van welke 

klanten ontvangt u nog geld. Dat is 

alles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Advies 
Uiteraard zijn er ook momenten dat u 

vragen heeft:  

 

“Koop ik mijn auto privé of op 
de zaak?”  

“Wanneer kan ik het beste 
overstappen naar een BV?”         
 

Zo heeft u ongetwijfeld nog tientallen 

andere vragen die u als ondernemer 

bezig houden. Ook hiervoor heeft 

Incompanion de kennis binnen 

handbereik.  

Wat nog mooier is: omdat Incompanion 

uit het huis van Grant Thornton 

Accountants en Adviseurs B.V. komt, is 

een afspraak voor meer complexere 

zaken met onze collega’s snel gemaakt.   

Weten wat het voor u 
betekent? 
Graag gaan we met u in gesprek om 

samen uw wensen en behoeften door te 

nemen. U krijgt van ons op basis van 

deze inventarisatie een helder all-in 

tarief wat wij maandelijks in rekening 

brengen.  


