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Visser & Remmerswaal en Littel & Remmerswaal
Accountants. Vanaf nu: VLR accountants. Een nieuwe naam,
waarbij ook een nieuwe huisstijl past. Met het hiernaast
afgebeelde logo hopen we de kwaliteit en betrouwbaarheid
uit te stralen die we zo belangrijk vinden. De groene kleur in
de huisstijl is een knipoog naar de Algerabrug, die symbool
staat voor de Krimpenerwaard als thuisbasis van VLR.
Met de naamswijziging blijft onze dienstverlening
onveranderd. Na bijna 75 jaar gaan wij als VLR nog steeds
voor kwaliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij staan
naast onze klanten, die behoefte hebben aan een accountant
die praktisch en pragmatisch is ingesteld. Zo kunt u zich als
ondernemer op uw eigen werk concentreren. Dat geeft rust.
Soms moeten bakens verzet worden en wordt er van
strategie of koers veranderd. Dat hoort immers bij ondernemen. VLR is van oudsher de adviseur die daarin proactief
is en meedenkt met de klant door waardevolle adviezen te
geven. We willen meer zijn dan de accountant die de cijfers
interpreteert. Laagdrempelig, maar wel van gedegen
kwaliteit. Zo zijn we verankerd in de regio.
Wij vertrouwen erop onze samenwerking nog lang te
kunnen continueren.
Met vriendelijke groet,

www.vlraccountants.nl
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Dirk Heuvelman

Corien van Zwienen

Erik van Scherpenzeel

Margreet Holdermans

Sandra Born

Corné Vogelaar

Joost van der Plicht

Jan Jacob Littel

Jan van Wingerden

Stijni de Jong

Petra Schakelaar

Maaike Pols

Willi van Ruitenburg

Jan Willem van der Kuijl

Jaco Spruyt

Willem Jan Steller

Hans van Zwienen

Anja Baas

Nelly Nederlof

Henk van den Broek

Dave Hartog

Ronald van Mourik

Agnes Humme

Dita van der Wielen

Arie Elshout

Colinda van Ofwegen

Anne Nobel
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Verankerd in een
ondernemende regio

www.vlraccountants.nl
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Persoonlijk en betrokken

Krimpen aan den IJssel
IJsseldijk 460, 2921 BD
Postbus 55, 2920 AB
t 0180-51 82 77
Ouderkerk aan den IJssel
Abelenlaan 4, 2935 SB
Postbus 3009, 2935 ZG
t 0180-68 12 68
e info@vlraccountants.nl

www.vlraccountants.nl

