EÉN AANSPREEKPUNT VOOR ALLE
VRAGEN
In 2017 stampte Vincent De Backer in het Oost-Vlaamse
Oordegem De Boekhouding uit de grond. Een jonge onderneming met drie medewerkers die staat voor een moderne
boekhouding. Papier is er haast uit den boze en de cloud de
norm. Terwijl de behoefte aan een betrouwbare ondernemingspartner een must blijft. Daarvoor doet De Boekhouding al van bij de start een beroep op Securex.

PROACTIEF ADVISEREN
“Ons kantoor kende een vliegende start en groeit snel. De
reden? We adviseren onze klanten proactief en dat werpt
zijn vruchten af”, begint Vincent De Backer zijn verhaal. “Die
opvolging zit in het DNA van De Boekhouding. Zo krijgt iedere klant elk kwartaal een duidelijk fiscaal overzicht. Heeft
hij vragen? Dan bespreken we de cijfers graag.”
“Diezelfde proactiviteit kenmerkt ook onze samenwerking
met Securex. Vaak krijgen we mensen over de vloer die een
eigen zaak willen starten. Dan fungeert Securex als ondernemingsloket. Stel ik de vraag aan Securex: “ Beantwoordt
de klant die voor me zit aan alle startersformaliteiten?”, dan
krijg ik doorgaans zeer snel een duidelijk antwoord.”
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“Met Securex krijg je als klant
één aanspreekpunt voor alle
klantenvragen. In een tijd waarin
de behoefte aan correcte informatie alsmaar groter wordt, is
dat een hele geruststelling.”
Vincent De Backer
De Boekhouding.be

PRAKTIJKGERICHT WERKEN

“Bij De Boekhouding werken we vaak met beginnende
vennootschappen. Zaakvoerders helpen bij de opmaak van
loonfiches, of het beheer van de volledige loonadministratie overnemen? Securex begeleidt hen in het hele loontraject. En bespaart hen met zijn expertise heel wat kopzorgen.
Heeft mijn vaste contactpersoon niet meteen een antwoord
op complexere vragen? Dan doet hij een beroep op zijn interne collega-specialisten en krijgen we een stevig onderbouwde reactie terug.”

“De belangrijkste troef van Securex laat zich dan ook raden. Op alle klantenvragen een snel, deskundig en correct
antwoord bieden.” Vincent De Backer wil de samenwerking
met Securex nog uitbreiden. “De vele onlinetools die Securex ontwikkelde voor starters zijn ook voor onze klanten een
meerwaarde. Zo biedt Securex onlinevoorbeelden van een
bestelbon, factuur of algemene voorwaarden. Praktijkgerichte voorbeelden waarmee de starters onder onze klanten
meteen aan de slag kunnen.”
Bij De Boekhouding juichen ze de ambitie van Securex om
een volledig dienstenpakket aan te bieden dan ook toe. Een
greep uit dat pakket: de ondernemer begeleiden, zijn sociaal statuut optimaliseren, juridische bijstand geven en assistentie verlenen bij de aanwerving van nieuw personeel.
“Door die extra diensten voor starters en specifieke expertise op bijvoorbeeld het juridische vlak heb je als klant één
aanspreekpunt voor alle klantenvragen. In een tijd waarin
de behoefte aan correcte informatie alsmaar groter wordt,
is dat een hele geruststelling.”

Interesse? Meer informatie?
Uw accountmanager staat voor u klaar!
Neem contact op via partner@securex.be of maak een afspraak in één van onze
plaatselijke kantoren. Ontdekt al onze kantoren op www.securex.be/kantoren.
Op de hoogte blijven van de laatste actualiteit? Schrijf u in op onze nieuwsbrief
voor cijferberoepers ‘ePartner’ via www.securex.be/newsletters.
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