Overname

Geachte relatie,
Per D.V. 1 januari 2021 worden alle werkzaamheden van RietvelddeJong overgenomen door VLR accountants, gevestigd in Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk
aan den IJssel. Ik leg u graag uit waarom.

Vertrouwen

controlevergunning, salarisadministratie

Als je al even de pensioengerechtig-

en fiscaal advies. Er staat een deskundig

de leeftijd bent gepasseerd, dan is

team voor u klaar, aangevuld met ‘onze’

het logisch om na te denken over een

Jan Noordzij en Johan Noordzij.

eventuele overname. Diverse opties
kwamen er de afgelopen jaren voorbij.

Gedeelde visie

Telkens stelde ik mijzelf de vraag: ben

Behalve kwaliteit heb ik een regionaal,

ik ervan overtuigd dat de belangen

laagdrempelig karakter altijd belang-

van de klanten onverminderd behar-

rijk gevonden. Velen van u hechten

tigd zullen worden? Nu, na de open en

daar ook aan. Het persoonlijke contact.

vertrouwwekkende gesprekken met VLR

Samen brainstormen om richting te

accountants, kan ik daar volmondig ja

bepalen. Een gericht advies met een

op zeggen.

plan van aanpak. VLR accountants is
verankerd in de Krimpenerwaard en qua

Kwaliteit

cultuur en visie sluiten we naadloos op

Er zijn meerdere factoren die voor mij

elkaar aan. De partners van VLR kijken

bevestigen dat VLR accountants de

met enthousiasme uit naar samenwer-

juiste partij is om in de toekomst uw

king met u.

belangen te behartigen. Kwaliteit is
uiteraard van groot belang. VLR accoun-

Overdracht

tants is een ervaren kantoor met een

De komende tijd zet ik mij volledig in

breed palet aan diensten, waaronder

om de overdracht met VLR accoun

tants zo gedetailleerd en soepel als mogelijk te laten

om een meerwaarde te zijn voor ondernemers. Ik wens

verlopen. Hiervoor blijft het kantoor in Bergambacht

u het allerbeste voor de toekomst.

nog enige tijd beschikbaar. Uw nieuwe relatiebeheerder
wordt nog toegewezen. Tot die tijd kunt u voor vragen

Hartelijke groet,

terecht bij de partners van VLR en ondergetekende.
Ik wil u bedanken voor uw vertrouwen in RietvelddeJong. Het was dankbaar werk om u bij te staan in goede,

Arie Rietveld AA

maar soms ook mindere tijden. Zeker dan is het mooi

06-53469450

“Wij zien uit naar een
duurzame samenwerking”

Partners VLR accountants: Jaco Spruyt AA RB, Jan van Wingerden AA, Jan Willem van der Kuijl AA

Verankerd in een
ondernemende regio

Krimpen aan den IJssel
IJsseldijk 460, 2921 BD
t 0180-51 82 77, e info@vlraccountants.nl

Ouderkerk aan den IJssel
Abelenlaan 4, 2935 SB
t 0180-68 12 68, e info@vlraccountants.nl

www.vlraccountants.nl

