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Financiële hulp voor ondernemers
We adviseren ondernemers bij het realiseren van ondernemerssucces. In opende de eerste vestiging van AXP Adviseurs haar deuren. We hebben
ons in deze afgelopen jaren gespecialiseerd in innovatieve dienstverlening voor specifieke sectoren en branches. Veel van onze klanten zijn
werkzaam in zeer specifieke sectoren als sport, entertainment en evenementen. Deze klanten brengen complexe administratie met zich mee omdat
zij vaak ook internationaal actief zijn. Om onze klanten volledig van dienst te kunnen zijn kijken we niet alleen naar cijfers, maar verdiepen we ons
ook in hun vakgebied en zijn we altijd op de hoogte van wet- en regelgeving in binnen en buitenland.

Door onze innovatieve dienstverlening is het voor klanten eenvoudig om administratie bij ons te leveren waar ze ook werkzaam zijn. Het
aanleveren en verwerken van bonnen en facturen gaat geheel digitaal. Dit scheelt tijd en geld waardoor we meer tijd overhouden voor diensten die
echt waarde toevoegen. Daarnaast zijn we zeer flexibel en kunnen we ook bij jou op locatie de administratie komen doen. Op zoek naar een
bedrijf dat financiële dienstverlening levert in Aalsmeer en dat je kan helpen met al jouw administratieve en financiële vraagstukken? Wil je meer
weten over onze dienstverlening of wil je een afspraak maken?

Deze bijzondere en gedreven ondernemers gingen u voor! Macvoorminder verkoopt online tweedehands Macbooks. Via onze website www.
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besteden veel zorg aan de kwaliteit en aflevering van Macbooks bij klanten. Onze klanten waarderen dat enorm. Dat is de reden dat onze website
behoort tot de websites met de allerhoogste klanten ratings van Nederland.
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in binnen en buitenland. Door onze innovatieve dienstverlening is het voor klanten eenvoudig om administratie bij ons te leveren waar ze ook
werkzaam zijn. Het aanleveren en verwerken van bonnen en facturen gaat geheel digitaal. Dit scheelt tijd en geld waardoor we meer tijd
overhouden voor diensten die echt waarde toevoegen. Daarnaast zijn we zeer flexibel en kunnen we ook bij jou op locatie de administratie komen
doen. Op zoek naar een bedrijf dat financiële dienstverlening levert in Aalsmeer en dat je kan helpen met al jouw administratieve en financiële
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