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Decente Administratieve Dienstverlening adviseert MKB-ondernemers

Geld besparen in krappe tijden

Lucien van Steijn

All-intarief
“Veel MKB-bedrijven zitten bij een accountant. Maar voor de meeste van hen is
dat helemaal niet nodig. Natuurlijk zit er
veel kennis bij accountants. Maar je betaalt
soms twee tot drie keer meer!” En over
geld gesproken, Decente is heel helder als
het gaat om tarieven. Van Steijn: “ Deze
staan gewoon op de website. Klanten betalen een all-intarief; dus één bedrag voor het
hele jaar. Zo weet een klant altijd waar hij
of zij aan toe is en dat wordt gewaardeerd.”
Streng zijn
De 33-jarige Voorhouter werkte eerder bij
een accountantskantoor en in financiële
functies in diverse branches. Deze ervaring
komt hem nu goed van pas. Decente’s
klantenkring is dan ook zeer divers; van
zorginstelling tot t-shirtbedrukker en van
schildersbedrijf tot marketingadviesbureau.
Daarnaast werkt Decente voor een aantal
parochies, in de regio Rotterdam, Den
Haag en de Duin- en Bollenstreek. “Ik help
mijn klanten om op een verantwoordelijke
manier hun administratie op te zetten én
bij te houden. Je moet dan wel eens streng
zijn. Ooit kwam een ondernemer bij me
met een aantal vuilniszakken met papieren.
Hij had zijn administratie anderhalf jaar
laten versloffen.” Van Steijn heeft altijd
minimaal eens in het kwartaal contact met
zijn klanten en is altijd bereikbaar. Veel
gaat tegenwoordig ook via email.

Lucien van Steijn helpt, met zijn administratiekantoor Decente,
beginnende én ervaren ondernemers geld te besparen. Van Steijn:
“Ondernemers hebben het vaak heel druk met hun dagelijkse
werkzaamheden en dat is ook de bedoeling, natuurlijk. Voor mij is
het dan een uitdaging om voor mijn klanten overzicht te scheppen
en gebruik te maken van alle mogelijke regelingen, om ervoor te zorgen
dat zij nooit teveel betalen.” Van Steijn denkt met zijn klanten mee.
En dat legt hem geen windeieren; zijn klantenbestand groeit gestaag.
TEKST EDWIN SCHOEMAKER l FOTOGRAFIE REGIOSTOCK/MICHEL TER WOLBEEK

Tips van de expert
Tot slot heeft Van Steijn drie tips voor met
name startende ondernemers:
- Breng je administratie zo snel mogelijk
op orde en houd deze bij!
- Open een zakelijke bankrekening. Dit
maakt verwerking veel gemakkelijker
en dat scheelt tijd en geld.
- Bepaal opnieuw je voorlopige teruggaaf
en reserveer 20% van je omzet; dan
worden inkomsten- en omzetbelasting
geen pijnlijke verassingen.
Meer informatie? www.decente.nl
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