Boekhout van Kromhout

Tijd besparen door systemen
slim online te koppelen
“De vertaling van de
real-time informatie uit
de boekhouding, dat is
van wezenlijk belang voor
een ondernemer.”

De opa van Jan Steenwijk is de naamgever van Steenwijk Modeschoenen; Jan begon als
20-jarige met een schoenenwinkel in Gorredijk. Daar kwam hij al snel bij Van der Veen &
Kromhout terecht, want hij wou meteen een accountant. “Ik heb direct gezegd dat ik een
adviseur nodig had, iemand die door de cijfers heen kon kijken. En – belangrijk – die me hielp
met het inrichten van een goed boekhoudsysteem.” Dat doet de accountant nog steeds,
nu met Boekhout van Kromhout.

Van der Veen & Kromhout
Met een compleet financieelzakelijk dienstenpakket
ondersteunen wij cliënten uit
het midden- en kleinbedrijf,
de agrarische sector, vrije
beroepen en de non-profitsector
bij het bepalen van hun koers
en het waarmaken van
hun ambities.
Wij staan voor een nuchtere
aanpak, heldere analyses,
klare taal, grote inzet en
enthousiasme. Persoonlijke
betrokkenheid vormt hierbij
de basis.

Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot Steenwijk
Modeschoenen in Heerenveen, een instore winkel
bij Rinsma Fashion in Gorredijk en Buggly Shoes &
Accessoires in Heerenveen. Jan Steenwijk en zijn
vrouw voeren de directie en er zijn 22 medewerkers.
“Tijd overhouden voor een potje tennis door
Boekhout van Kromhout, zoals de folder zegt?
Ja én nee, want ik ben ondernemer, dus die tijd
gebruik ik wel weer voor ander werk. Maar het is
inderdaad een van de grote voordelen van dit
boekhoudsysteem dat het tijdbesparend is.”

Slim online boekhouden

‘Niet meer overtokkelen’
Automatisering bespaart veel tijd aan standaardhandelingen. Sjoerd Zijlstra, de deskundige bij
Van der Veen & Kromhout over het gemak van
Boekhout van Kromhout: “Bijvoorbeeld bankafschriften komen automatisch iedere ochtend
binnen als leesbare data. Het programma herkent de
leveranciers, en koppelt de juiste boekingsnummers
eraan. Het enige dat nog handmatig gebeurt,
en dat moet ook, is de controle: akkoord aanvinken.
De boeking is gelinkt aan de factuur die als pdf in
beeld verschijnt. Het gemak dient de klant!”

Boekhout van Kromhout is een bundeling van
diensten die Van der Veen & Kromhout al aanbiedt,
zoals Twinfield, V&K-online, V&K-scanservice en
V&K-bijdehand. Het vervangt dit alles niet per se,
nog altijd kan de klant gebruik maken van één of
enkele van die services. Een pakket aanschaffen is
niet nodig; het hele systeem staat online, dus een
inlog – en die is goed beveiligd – is voldoende. Alles
is online gekoppeld: klant, Van der Veen & Kromhout,
bank en belastingdienst.

Daar kun je op sturen.

Scannen met plezier
Jan Steenwijk: “Het allergrootste
voordeel is dat ik goed
geïnformeerd ben met
Boekhout van Kromhout.
Ik heb daar behoefte aan,
ik wil altijd weten waar ik sta.”

Hoe komen die facturen dan in de online boekhouding
terecht? Voorheen: een administrateur bij Steenwijk
Modeschoenen boekt de facturen en stuurt ze
vervolgens naar de accountant; een zeer arbeidsintensieve klus. Nu: Jan Steenwijk scant – en dat doet
hij met veel plezier omdat het zo eenvoudig en snel is
– een stapeltje facturen en Boekhout van Kromhout
doet de rest: de facturen herkennen, ze koppelen
aan de juiste crediteur met de daarbij behorende
grootboekrekeningen en btw-percentages.
Geen gedoe meer met coderen en betreffende
facturen met die code in een map terugzoeken.
Bovendien kan al het papier weggegooid; als de
facturen digitaal bewaard worden, is dat voldoende
voor de belastingdienst.
Vertalen van cijfers naar waardevolle informatie
Douwe Bergsma, vennoot van Van der Veen &
Kromhout: “De vertaling van de real-time informatie
uit de boekhouding naar de klant, dat is van wezenlijk
belang voor de onderneming. Daarmee kunnen marges
verbeterd en omzetten verhoogd worden, dáár valt
voor de klant de winst te behalen.” De ondernemer in
Jan Steenwijk is uiterst content met de informatie die
snel beschikbaar is door Boekhout van Kromhout.
“Als ondernemer heb ik dat doorgaans wel in de gaten,
maar toch is dit handig; nóg meer grip, nóg meer
inzicht. Nu weet je vandaag precies hoe je gisteren
geboerd hebt. Die informatie is belangrijk, op basis
daarvan kan ik beslissingen nemen.”

klanten écht voordeel aan zouden hebben, zijn we
ingestapt. Met het huidige systeem lopen we duidelijk
voorop in de markt.” Jan Steenwijk: “Je kunt het ook
niet doen, maar ik vind het goed dat Van der Veen &
Kromhout met de tijd meegaat. De kinderziekten
hebben anderen al gehad, dus dit systeem is meteen
volwassen.”

Wat doet Boekhout van Kromhout voor u?
•
•
•
•
•
•
•
•

Bankafschriften automatisch inlezen
Inkoopfacturen inscannen en automatisch boeken
Kassabonnetjes met de smartphone boeken
Verkoopfacturen automatisch boeken
Salarisadministratie koppelen
Koppelen met uw eigen software
Automatisch btw-aangiften genereren
Koppelen met onze software voor jaarrekeningen
en fiscale aangiften
• Bijhouden van digitaal dossier met statuten en
overeenkomsten

Wij vertellen het u graag
Wilt u meer informatie over Boekhout
van Kromhout van, bel dan gerust
met Douwe Bergsma of Sjoerd Zijlstra
(0513) 480 480 of neem contact op
via mail: dbergsma@kromhout.com of
szijlstra@kromhout.com. Uiteraard kunt u ook
altijd contact opnemen met een van onze
onderstaande vestigingen.

Volwassen boekhoudsysteem
“Inderdaad, we waren niet de eerste met een
online-boekhoudsysteem. Dat past ook niet bij ons”,
aldus Douwe Bergsma. “We hebben de markt scherp in
de gaten gehouden en pas toen we zeker wisten dat
we een goed systeem konden bieden waar onze

Gorredijk
Tolhûsleane 2
Postbus 55, 8400 AB Gorredijk
(0513) 468 468
(0513) 468 490
gorredijk@kromhout.com

■ Accountantscontrole
■ Samenstellen van
jaarrapporten
■ Salarisadministratie
en advies
■ Bedrijfswaardering
en overnames
■ Belastingadvies
■ MKB bedrijfsadvies
■ Agro bedrijfsadvies

Drachten
Dr. M.L. Kingsingel 7
Postbus 175, 9200 AD Drachten
(0512) 584 800
(0512) 584 899
drachten@kromhout.com
Joure
Marconiweg 2
Postbus 211, 8500 AE Joure
(0513) 480 480
(0513) 480 490
joure@kromhout.com

www.kromhout.com

Daar kun je op sturen.

