
WIJ VRAGEN
HEEL WAT
VAN JE ...

MAAR DAAR KRIJG JE
WEL 6 VOORDELEN
VOOR TERUG



Wij zijn er voor jou,
autodealer

Wij zijn er voor jou,
tuinder

Wij zijn er voor jou,
rasondernemer

Wij zijn er voor
jouw nachtrust

Wij zijn er voor
jouw gezin

We zijn er voor
jouw pensioenopbouw

We zijn er voor
jouw toekomst

VOOR JOU, MKB’ER

Als je een bedrijf runt heb je genoeg aan je hoofd. Je administratie hoort  
daar natuurlijk bij. Die administratie kunnen we op één van deze manieren 
makkelijker maken: 

1:  Wat als wij nou eens zorgen dat die administratie zo weinig  
mogelijk tijd kost? 

Wij gebruiken slimme IT die je administratie veel eenvoudiger maakt. Data 
uit verschillende systemen brengen we samen in één veilige omgeving. Met 
een overzichtelijk dashboard als resultaat, waarin je direct de status van je 
onderneming ziet. Met salarisinformatie voor jou en je personeel, veilig op je 
smartphone of tablet. Dat scheelt kopzorgen én tijd. Tijd die je veel beter aan 
andere dingen kunt besteden. Toch?

2:  We verbeteren jouw bedrijf met de resultaten uit onze  
accountantscontrole

MKB-bedrijven van een bepaalde grootte zijn controleplichtig. Wij hebben 
de AFM-vergunning om dat werk prima uit te kunnen voeren. Controle kan je 
zien als een last. Wij zien het als een lust. Want die controle levert een hele-
boel interessante inzichten op. Wij helpen jou om je bedrijf te verbeteren met 
de resultaten uit onze accountantscontrole. Doe er je voordeel mee!



Adviseur, coach en sparringpartner
Bij New Vision werken we samen. Ook met jou. Dat betekent dat we niet op 
afstand met de cijfers aan de slag gaan. Als je wilt geven we tips vanaf de zijlijn. 
Nog liever stappen we zelf het veld in om jou, of de professionals waarmee je 
werkt, te adviseren en mee te denken over de beste oplossing. 
Vertrouwen is daarbij erg belangrijk. Wij vertrouwen erop dat jij ons vertelt hoe 
we jouw leven gemakkelijker kunnen maken. Jij kan erop vertrouwen dat wij 
gaan voor een beter en hoger rendement voor je organisatie. 

Wij vragen heel wat van je
Vooral veel data, maar daar krijg je ook heel veel voor terug. Met behulp van 
jouw gegevens maken wij een digitaal powerhouse van je administratie. We 
koppelen systemen op een veilige manier en maken alle relevante data beschik-
baar in de cloud. 
Naast data vragen we ook openheid. We willen weten wat je bezighoudt,  
zakelijk én privé. Zie ons als een financiële coach: je kunt ons ieder probleem 
voorleggen. Wij gaan er discreet mee om.  

Hoe wij doen wat we doen
Als we iets doen, doen we het (vanzelfsprekend) goed, maar we doen het nog 
liever het beste. Het beste voor jou! Daarom zijn we beschikbaar als jij ons 
nodig hebt en zoeken we proactief naar verbeteringen. In onze strakke planning 
zit ook een stapje extra. Dat is precies het stapje dat we nodig hebben om jou 
werk uit handen te nemen. Bijvoorbeeld bij het gezond nalaten van je bedrijf 
of als je liever heel je administratie over de schutting gooit. Je hebt geluk: wij 
kunnen goed vangen. 

Wij zijn NewVision en we zijn er voor jou 

Weet je wat er zo verfrissend is aan onze visie? Dat we niet 
vóór jou, maar mét jou werken. Jij en New Vision zijn een 
team! En dit team is open, transparant en betrokken. Dat  
is volgens ons de enige manier om het beste antwoord te 
vinden op al jouw financiële, fiscale en automatiseringsvragen. 
Daar kan je letterlijk op rekenen. 

Financiële 
dienstverlening 
voor het MKB



6 VOORDELEN, VOOR JOU

 Accountants en adviseurs die weten wat er speelt

Jouw business is de andere niet. Daarom vinden wij de New Vision-collega’s 
die het beste bij je passen. Dat zijn mensen die weten wat er gebeurt in 
je branche. Het zijn ook mensen die de tijd nemen om jou en je bedrijf te 
leren kennen. Wat ons betreft start kennismaken met elkaar stevig de hand 
schudden. We zijn benieuwd wie je bent, wat je doet en hoe alles precies in 
elkaar zit. Hoe kunnen we anders zorgen dat jij de juiste cijfers hebt, op het 
juiste moment?  

Bij New Vision zijn we ook wel eens ziek. Daarom krijg je bij ons altijd twee 
contactpersonen toegewezen. De ene is jouw vaste contactpersoon en de 
andere blijft constant op de hoogte. Ligt jouw contactpersoon met koorts in 
bed? Dan neemt zijn/haar back-up naadloos het roer over. 

 Wij geven je een glazen bol

Oké, we kunnen niet echt in de toekomst kijken. Toch kunnen we op  
basis van jouw cijfers goede voorspellingen doen. Die cijfers combineren we 
namelijk met onze kennis van je concullega’s, trends in de markt en onze 
verzamelde ervaring van zo’n 30 professionals. Ook de fiscale ontwikkelin-
gen houden we nauwlettend in de gaten. Zo weet jij precies welke nieuwe 
wetten een impact gaan hebben op je onderneming. Met al die kennis blijft 
up-to-date blijven leuk. Je hebt geen last van akelige verrassingen en je kijkt 
uit naar een financieel gezonde toekomst.
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VOOR JOU, AUTOMOTIVE SPECIALIST

Wij vinden dat het verkopen van auto’s een feest moet zijn. Voor 
de koper én de verkoper. Beetje jammer als je iedere verkoch-
te auto moet vieren met een paar uur rapportages maken en 
excel-sheets doorspitten. Dat kan anders bij New Vision. We 
geven je een overzichtelijk automotive-dashboard, waarin je in 
één oogopslag de status van je bedrijf ziet.

Voor autodealers maken wij jaarrekeningen of doen we de con-
trole ervan. Daarnaast automatiseren en verzorgen we de hele 
administratie en geven we gericht IT-advies. Dat doen we voor 
universele autobedrijven, tankstations en wasstraten. Met als 
resultaat: een overzichtelijke managementrapportage. 

New Vision is al meer dan 20 jaar actief als adviseur en accoun-
tant voor autodealers, universele garages, tankstations, wasstra-
ten en schadebedrijven. We heetten eerst DEMAC. Onze naam 
is veranderd, maar onze missie is nog steeds dezelfde: automo-
tive-ondernemers financieel en zakelijk ontzorgen.

 Wij verbeteren jouw proces

New Vision gaat altijd voor het beste resultaat. Ook voor jou! Daarom  
zoeken we proactief naar verbeteringen in jouw proces. Wat ons betreft 
hebben we al een antwoord op je vraag, voordat je hem aan ons stelt.  
Die verbeterdrang hebben we trouwens ook voor onze eigen processen. 
Suggesties zijn van harte welkom! Daar leren en profiteren we samen van. 
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VOOR JOU, TUINDER

Wat je aandacht geeft, groeit. Wat ons betreft geldt dat 
ook voor geld.  Maar we snappen dat je daar als eigenaar 
van een tuin- of landbouwbedrijf niet direct een parallel 
ziet. Mooi, want dan kunnen we elkaar aanvullen. Jij ver-
telt ons precies hoe jouw bedrijf in elkaar zit. Wij zorgen 
ervoor dat je flexibel en eenvoudig de relevante cijfers kunt 
invoeren en inzien. Bijvoorbeeld vanaf de vorkheftruck  
of tussen de snijbloemen. Dat betekent minder tijd ach-
ter je bureau, dus meer tijd en aandacht voor je product. 
Let’s grow! 

 Eén plek voor heel je administratie

Hoeveel contracten heb jij lopen voor de administratie in jouw bedrijf? Eén 
voor de salarissen, één voor de jaarrekening en nog een andere voor de 
belastingaangifte? Laten we dat nou eens simpeler maken. New Vision is een 
one-stop-shop voor al je financiën, fiscaliteiten, IT-uitdagingen en salarisver-
werking. Ons team bestaat uit accountants en adviseurs met verschillende 
expertises, mensen die echt een kei zijn in hun vakgebied. Komen zij er 
echt niet uit? Dan schakelen we de experts van onze partners in. Daar heb 
jij alleen maar profijt van. Jij verdwaalt niet in contracten met verschillende 
kantoren. Wij regelen alles voor jou onder één dak: win-win!

 Gericht fiscaal advies, dat het voordeligst is voor jou

Bij New Vision hebben we kanjers die alles weten van belasting en pensi-
oenen (en nog veel meer, maar dat kunnen ze je beter zelf vertellen). Deze 
fiscalisten zijn iedere dag bezig met aftrekposten, huwelijksvoorwaarden, 
rechtsvormen en nieuwe fiscale regelgeving. De kans is zelfs groot dat zij 
aftrekposten kennen, waar jij nog nooit van gehoord hebt. Dat is dan weer 
voordelig voor jou, want zij weten ook daardoor precies hoe jij optimaal je 
belastingaangifte kunt doen. 

 Controles met duidelijke adviezen

Bij New Vision vinden we  accountantscontrole meer dan een verplicht  
nummertje ‘dat moet van de overheid’. We maken het zelfs heel nuttig 
voor je. Als wij je cijfers of je automatiseringsomgeving controleren, krijg je  
natuurlijk gerichte terugkoppeling van onze bevindingen. Maar je krijgt ook een  
managementletter met heel concrete, specifieke (organisatorische, juridi-
sche, fiscale en IT-) adviezen, waarmee je het bedrijf beter kunt maken. 
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Wij doen meer
New Vision is accountant én adviseur. Waar je ons ook voor 
inschakelt, in onze planning zit altijd een stapje extra. Dat is 
precies het stapje dat we nodig hebben om verder te kijken 
dan een kloppende balans of een keurige jaarrekening. Al 
de New Vision-specialisten worden ondersteund door onze 
techniek. Automatisering en robotisering zorgen dat zij hun 
werk beter kunnen doen. 

Aan de hand van jouw cijfers doen we suggesties om meer 
geld over te houden. Daarmee bedoelen we niet alleen  
belastingvoordeel, maar ook: investeren op het juiste mo-
ment, goede pensioenregelingen voor je werknemers en de 
juiste IT om al je facturen razendsnel te verwerken.

Je eigen business intelligence
Aan cijfers alleen heb je niets. Je moet ze kunnen omzetten 
in stuurinformatie. Dat maken wij makkelijker. Via ons admi-
nistratiesysteem krijg je eenvoudig toegang tot al je cijfers. 
De belangrijkste samenvattingen hebben wij al voor je klaar-
gezet in je eigen cloud based-rapportage-omgeving: New 
Vision Data Reports. In één oogopslag zie je op je tablet 
waar je onderneming staat. Het mooie van New Vision Data 
Reports is de flexibiliteit. Door de modulaire opzet ontwik-
kelen wij samen met jou een tool die past bij je behoeften. 
Dus: geen dom uitzoekwerk, wel intelligente beslissingen.



We staan klaar, voor jou!

Als het gaat om de financiën voor je bedrijf wil je geen verrassingen. Je wilt weten waar je 
aan toe bent, zodat je veilig kunt investeren en groeien. New Vision beperkt verrassingen 
tot een minimum. Met onze IT maken we het beheren en beheersen van je financiën een-
voudiger. Daarna gaan we verder kijken. Kunnen we nog een stapje extra doen? Kunnen 
we jouw organisatie nog beter maken? Wij denken van wel. Wil je weten hoe? Neem dan 
contact met ons op. 

088 – 04 04 010
info@newvisiongroep.nl
www.newvisiongroep.nl 

Vestigingen
BERKEL EN RODENRIJS
Noordeindseweg 6
2651 CW  

CULEMBORG
Bellweg  2a
4104 BJ  


