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Boekhouden is al lang – letterlijk – geen sto� ige bezigheid meer. 
Je administratie bijhouden in de cloud is een peulenschil geworden. 
Realtime boekhouden dankzij Exact Online – accountantskantoor 
Slooten van den Bogaart kan het iedere mkb-ondernemer aanbevelen. 
“In de cloud kijken we realtime naar dezelfde cijfers. Hierdoor kunnen 
we samen de belangrijkste Key Performance Indicators in de gaten 
houden en makkelijk signaleren of er aanleiding is om eens een 
gesprek te aan gaan. Zo helpen wij ondernemers om nóg sneller in 
te spelen op belangrijke ontwikkelingen.” 

‘ REALTIME BOEK-
HOUDEN HEEFT 
DE TOEKOMST’

Als gecertificeerd Exact Partner werpt 
Slooten van den Bogaart zich op als 
enthousiast pleitbezorger van Exact 
Online. Sterker, het kantoor ís de Exact 
Partner voor de regio, stelt fiscaal jurist 
Remco van Slooten. Het cloudpakket biedt 
klanten én het accountantskantoor e� ici-
ency. “Het verwerken van in- en verkoop-
facturen en de bank gaat stukken sneller 
dan voorheen. Voor een concurrerend 
tarief verwerken wij voortaan deze admi-
nistraties en wordt de boekhouding van 

klanten in de cloud wekelijks bijgewerkt. 
Volledig geautomatiseerd. Zo heb je als 
ondernemer een echt actueel inzicht.”

Continu bijsturen
Dat klinkt tegenstrijdig in relatie tot de 
‘uurtje-factuurtje’-gedachte, niet? Het ant-
woord is stellig: “Nee, want in wezen lopen 
deze werkzaamheden altijd achter op de 
werkelijkheid. Onze toegevoegde waarde 
zit ‘m dan ook niet in het aanleveren van 
de cijfers achteraf, maar in het bieden van 

kennis en advies, waardoor een onder-
nemer continu bij kan sturen waar nodig.”
Compagnon en accountant Eric van den 
Bogaart vult aan: “Inkloppen van bonnetjes 
is wezenlijk van minder belang dan advie-
zen aandragen die jouw bedrijfsvoering 
verbeteren. Traditionele accountantskanto-
ren ontvangen sommige signalen pas bij 
het controleren van de jaarcijfers. Wij kun-
nen ze continu oppikken. Dankzij Exact 
Online krijgen ondernemers bij ons een 
echte accountant voor de prijs van een 
boekhouder.”

Dé Exact-specialist
Veel medewerkers in het team van Slooten 
van den Bogaart zijn specifiek geschoold 
in Exact. Remco van Slooten: “Zij laten 
onze klanten zien wat ze precies en zo 
e� iciënt mogelijk met Exact Online kunnen 
doen. Daardoor kun je jaarlijks echt dui-
zenden euro’s besparen. Wij begrijpen dat 
je als ondernemer niet zómaar switcht van 
accountant. De overstap naar Exact blijkt 
echter voor velen een mooi moment om 
ook naar een nieuw accountantskantoor 
over te stappen. Wij kunnen daar al mooie 
voorbeelden van noemen. Bedrijven geven 
aan tot soms wel tweederde minder tijd 
bezig te zijn met administratie.” 

Voor het wekelijks verwerken van boekin-
gen hanteert Slooten van den Bogaart een 
vast maandelijks tarief. Daarin zijn ook de 
abonnementskosten voor Exact Online en 
het verzorgen van de btw-aangiftes inbe-
grepen. Ga naar de calculator op de web-
site voor een snelle indicatie. Je vindt er 
ook een top tien van handige tips & tricks.
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