
Een goede administratie 
is de fundering voor een 
succesvolle onderneming

Als ondernemer heeft u wel wat anders aan uw hoofd dan 
het invullen van de belastingaangifte of het opstellen van 
een jaarrapport. U wilt tijd hebben om te ondernemen. En 
een fi nancieel overzicht op het moment dat ú daar 
behoefte aan heeft. U doet waar u goed in bent. 
Uw fi nanciële zaken kunt u uitbesteden aan ons 
administratiekantoor. 

Besteed nu uw administratie bij       
ons uit en ontvang de eerste drie 
maanden 50% korting

Reinier van Overeem  |  06 198 787 44
info@overeem.fi nance  |  www.overeem.fi nance

Van Overeem
Administratie- en Belastingzaken

Een goede administratie 
is de fundering voor een 

succesvolle onderneming!

Daar zijn wij Goed in!



Ik ben Reinier van Overeem. Mijn jarenlange 
ervaring in het bankwezen wil ik graag inzetten 
om u te helpen. Ik zal er alles aan doen om 
u het gevoel te geven dat uw fi nanciën in goede 
handen zijn en met uw vragen ga ik direct aan de 
slag. 

Dát geeft me voldoening!

Mijn zakenpartner werkt achter de schermen en 
zorgt dat ons bedrijf administratief perfect is 
georganiseerd. Samen verzorgen we uw 
administratie, uw belastingaangifte of uw 
s

Alles draait om vertrouwen! 

Ik ben Reinier van Overeem. Mijn jarenlange 
ervaring in het bankwezen wil ik graag inzetten om 
U te helpen. Ik zal er alles aan doen om u het gevoel 
te geven dat uw financiële zaken in goede handen 
zijn en met uw vragen zal ik direct aan de slag gaan.

Dat geeft mij voldoening!

Mijn vrouw werkt achter de schermen en zorgt dat 
ons bedrijf administratief perfect is georganiseerd. 
Ik verzorg uw administratie, uw belastingaangifte en 

Een kennismaking is 
altijd vrijblijvend!  
06-19 87 87 44

Van Overeem
administratie-en Belastingzaken

ubsidieaanvraag.  uw subsidieaanvragen.

 Van Overeem Administratie- en Belastingzaken  heeft 
geen dure panden in eigendom of een overvol 
personeelsbestand. Daardoor houden wij onze kosten 
laag. Als klant profiteert u daar direkt van!

Besteed nu uw administratie 
bij ons uit en ontvang de 
eerste drie maanden 50% 
korting!

Reinier van Overeem | 06-19 87 87 44
info@overeem.finance | www.overeem.finance




