
Een accountantskantoor moet niet alleen maar verstand 
hebben van grootboekrekening A of aangifte B. Zo’n 
kantoor moet vooral verstand hebben van uw sector. 
Zeker als het een specifieke sector als transport en 
logistiek is, met z’n veelheid aan eigen regels. Daarom 
zijn veel van uw collega’s thuis bij Alfa. Omdat we een 
accountant en een adviseur zijn die dichtbij uw business 
staat.

Het accountantskantoor dat 
het dichtst bij de weg staat



Verder in automatisering
Alfa heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in ICT. We 
hebben veel vernieuwende oplossingen gelanceerd, die 
niet alleen onze eigen efficiency verbeteren maar vooral 
die van u. Zo bespaart u niet alleen tijd en geld, u krijgt ook 
betrouwbare managementrapportages. Met onze kennis 
kunnen we u goed adviseren hoe u uw eigen administratie 
zoveel mogelijk kunt automatiseren. Onze specialisten zijn 
ook thuis in het koppelen van verschillende programma’s. 
Een efficiënt voorbeeld is het linken van de administratie 
van de boardcomputer aan de loonadministratie. Daardoor 
houden u en uw medewerkers meer tijd over voor de zaken 
waar het binnen uw onderneming écht om draait: transport 
en logistiek.

900 professionals staan voor u klaar
Alfa is ook letterlijk dichtbij. Verspreid over Nederland 
vindt u 30 kantoren met 900 professionals. Elke vestiging 
beschikt over de kennis die u zoekt. Niet alleen brede 
financiële kennis, maar ook bijvoorbeeld juridische zaken,  
subsidies, fusies en overnames. En omdat we overal te 
vinden zijn, zijn we ook letterlijk thuis in uw omgeving. 
Dichtbij u, dichtbij uw werkgebied. Want waar we in gelo-
ven, is in lokaal ondernemerschap. In de kracht van onder-
nemers die groot geworden zijn in hun eigen regio.

De meerwaarde van een specialist in transport
Elk bedrijf moet z’n boekhouding op orde hebben. Maar 
niet elk accountantskantoor praat even makkelijk mee 
over bijvoorbeeld een loonschaal of een cao-bepaling. 

Met Alfa heeft u een adviseur aan tafel die uw vragen en 
problemen kent. We zijn als geen ander thuis in kostprijs-
gestuurde bedrijven zoals ondernemers in transport en 
logistiek. En we hebben veel expertise van zaken als cao, 
rij- en rusttijden of de verschillende soorten beloningen 
voor chauffeurs. Daarmee heeft u aan ons een actieve 
sparringpartner die u op veel terreinen vooruit helpt. 
Gevraagd én ongevraagd brengen we u op ideeën die 
de efficiency verhogen of de kosten beperken.

Het dashboard dat u 24/7 alles vertelt
Grip op de cijfers hebben bepaalt meer dan ooit het suc-
ces van uw bedrijf. Temeer omdat marges kleiner worden. 
Alleen door tijdig over de juiste managementinformatie 
te beschikken kunt u snel bijsturen. Daarom heeft Alfa 
het Alfa Controle Paneel (ACP) en het Alfa Management 
Paneel (AMP) ontwikkeld. Twee slimme tools, die beide 
hetzelfde doel hebben: u van dag tot dag laten zien hoe 
de vlag er financieel bij hangt. 

U kunt toekomstscenario’s vergelijken, een prognose ma-
ken van uw liquiditeit en zien wanneer extra financiering 
vereist is. Het verschil: bij het AMP zit u zelf ‘achter de 
knoppen’ en heeft u 24/7 inzicht in uw cijfers. Heeft  
u niet de tijd of wilt u graag overleggen met uw Alfa- 
adviseur, dan is het ACP meer iets voor u. Voor welk  
paneel u ook kiest, in beide gevallen zit u bovenop de  
cijfers en kunt u tijdig anticiperen op elke ontwikkeling 
die er maar aankomt.

Transport en logistiek is een van onze specialismen. We hebben veel klanten 
en knowhow in uw sector. Alfa beschikt over een groot netwerk aan partners. 
Hierdoor kunnen we snel schakelen en u met de juiste mensen in contact 
brengen, zodat u snel weer op de route ligt waar u naar toe wilt. 



•  Accountancy. We stellen niet alleen uw jaarreke- 
ning samen, maar staan op het gehele traject van  
financiële dienstverlening voor u klaar.

•  Salaris en personeel. Er komt veel kijken op het  
gebied van uw salarisadministratie en personeels-
beleid. Alfa heeft de specialisten in huis om al uw 
fiscale, sociale of juridische vragen te beantwoor-
den die met salaris en personeel te maken hebben. 
Met het salarispakket ASP heeft u 24/7 toegang  
tot uw arbeidsvoorwaarden, de salaris- en perso-
neelsadministratie en waardevolle management- 
informatie.

•  Fiscaal en juridisch advies. Is uw rechtsvorm wel de 
juiste? Hoe zit het met fiscaalvriendelijk belonen? 
En wat als een contract toch niet waterdicht blijkt? 
Alfa helpt: met een eigen team van fiscale en juridi-
sche specialisten.

•  Financiële planning. U heeft de zaken nú goed voor 
elkaar, maar hoe zit het na uw pensioen? Of als u 
arbeidsongeschikt wordt? Alfa houdt ook de vinger 
aan de pols van uw financiële planning.

Het dienstenpakket van Alfa
•  Fusies en overnames. Bent u toe aan verdere groei? 

Of staat u open voor samenwerking? Alfa beschikt 
over een eigen afdeling die het traject geheel voor 
u uitstippelt.

•  Organisatieadvies. Niet elke dag heeft u te maken 
met bijvoorbeeld herstructurering, bedrijfsoverdracht 
en familiestatuut. Goed om te weten dat u ook dan 
kunt terugvallen op Alfa. Binnen Alfa Organisatie-
advies combineren we juridische, bancaire en  
bedrijfseconomische expertise.

•  Pensioenadvies. Als dga moet u tijdig maatregelen 
treffen om straks te kunnen genieten. En ook tijdig 
bijsturen als regels veranderen. Alfa is een pensioen- 
adviseur die maatwerk levert.

•  Subsidieadvies. Plannen om te investeren? Nog veel 
te veel zien ondernemers subsidiemogelijkheden 
over het hoofd. Alfa niet. We kennen alle regelingen 
en zijn er direct bij op u erop te attenderen. Onze 
eigen subsidieadviseurs zijn bekend met de speci-
fieke subsidies voor transport en logistiek.

Het complete dienstenpakket vindt u ook terug op 
www.alfa.nl.



“Als transportbedrijf móet je wel samenwerken met 
een specialist”
Toni di Addario, relatiemanager transport en kantoordirecteur van Alfa Naaldwijk

“Van oorsprong had kantoor Naaldwijk al 
veel transportklanten uit het Westland. Voor 
die ondernemingen deden we al aan bedrijfs-
vergelijking en we adviseerden over zaken 
als bedrijfsontwikkeling. Met de overname 
van SCT Accountants in 2014 is dat alleen 
maar meer geworden. We werken nu voor 
veel ondernemers in transport en logistiek, 
zowel kleine als grote bedrijven. Ons voor-
deel is dat we alle diensten onder één dak 
hebben. Waarom je als transportbedrijf moet 
samenwerken met een gespecialiseerd kan-
toor? Omdat je voor heel specifieke vragen 
komt te staan. Hoe ontwikkelen de kosten 

per kilometer zich? Wat is de verhouding van 
de transportkosten en/of de arbeidskosten 
ten opzichte van de omzet? Kies je voor ope-
rational lease of voor financial lease? Heeft 
de onderneming de juiste structuur? Over 
dit soort vragen kun je met Alfa goed sparren. 
Bovendien hebben we het Alfa Controle Paneel 
en het Alfa Management Paneel. Het is een 
dashboard dat speciaal voor de transport is 
ontwikkeld. Daarmee heb je bijna realtime 
zicht op de cijfers: je brutomarge, de begroting, 
de loonkosten, de top-10 debiteuren en credi-
teuren en nog veel meer. Een ondernemer die 
het eenmaal gebruikt kan niet meer zonder.”

“Alfa is een sparringpartner die ons scherp houdt”
Ad en Peter de Rooy, De Rooy Transport Houten

“Sinds ons vorige accountantskantoor werd 
overgenomen door Alfa, zijn wij klant. Wij 
zien de toegevoegde waarde van Alfa vooral 
in hun expertise in de transportsector. Daar-
naast biedt Alfa niet alleen accountancy en 
administratieve diensten aan, maar kunnen 
wij ook bij hen terecht voor fiscaal advies, de 
salarisadministratie en advies over bedrijfs-
opvolging. Met het Alfa Management Paneel 
24/7 hebben we zicht op de cijfers. Doordat 
wij van al deze diensten gebruikmaken is  
Alfa een echte sparringpartner voor ons.  
De wereld om ons heen verandert continu. 
Het is goed om iemand te hebben die ons  
regelmatig een spiegel voorhoudt om op de 
veranderingen in te spelen. Alfa helpt ons 
om ons duurzame transport verder onder  
de aandacht van onze klanten te brengen. 
Toni di Addario van Alfa te Naaldwijk is ons 
aanspreekpunt binnen Alfa. Toni houdt ons 

scherp. Door deze prettige samenwerking 
kunnen wij ons blijven richten op het nog 
verder verduurzamen van ons bedrijf.”

De Rooy Transport in ’t Goy (Houten) is een 
logistieke dienstverlening die kiest voor een 
duurzame bedrijfsvoering met zowel Europese 
(geconditioneerde) distributie als warehouse-
activiteiten. Milieubewust ondernemerschap 
staat centraal, waarbij de distributie voorna-
melijk wordt uitgevoerd met vrachtwagens 
die rijden op alternatieve brandstoffen (LNG 
en CNG) en elektrisch transport voor de 
stadsdistributie. Zowel in de Benelux als in 
geheel Europa vervoert de Rooy Transport 
voor uiteenlopende opdrachtgevers met ruim 
90 medewerkers.

www.derooytransport.nl



“We zaten eerst bij een administratiekantoor, 
maar we wilden dieper op de cijfers ingaan. 
Ik ben iemand die bovenop zaken als kosten-
efficiency en bezetting zit. Je moet wel, de 
huidige marges dwingen je ertoe. Wat je aan 
de bovenkant aan opbrengsten moet laten, 
moet je aan de onderkant qua kosten beper-
ken. Alfa is een betrouwbaar kantoor, met 
een compleet dienstenpakket en een scherpe 
prijs. Met het Alfa Management Paneel kun 
je meerjarenplannen prognotiseren, je ziet 
hoe je liquiditeit zich ontwikkelt. Bovendien 
hebben we in Carol de Wit van kantoor 
Bleiswijk een uitstekende klantbeheerder. 
Een topvent. We bouwen samen aan een 

constructieve relatie, zowel zakelijk als privé. 
Heb je een vraag, dan zoekt Alfa het meteen 
voor je uit. Alfa is helemaal in de transport-
sector gegroeid. Je merkt dat Alfa er alles aan 
gelegen is om zich in de sector te manifeste-
ren.”

SFM Logistics in Bleiswijk is een van de gro-
tere bedrijven in geconditioneerd transport 
in binnen- en buitenland. Sinds de start in 
2003 is het bedrijf snel gegroeid. SFM Logis-
tics opereert inmiddels door geheel Europa. 

www.sfmlogistics.nl

“Alfa is helemaal in de transportsector gegroeid”
Wilco de Boer, managing director SFM Logistics, Bleiswijk

“Klant bij Alfa zijn we al meer dan vijftien 
jaar. We doen een groot deel van de loonad-
ministratie in eigen huis, Alfa verzorgt voor 
ons het laatste stukje, de loonstroken en de 
loonaangifte. Daar denken ze heel actief in 
mee. Ze houden bijvoorbeeld voor ons in de 
gaten of wij de cao volgen, beoordelen de 
verzekeringsplicht van onze mensen, contro-
leren de beschikking van de werkhervattings-
kas en attenderen ons op subsidiemogelijk-
heden. De subsidieregeling voor praktijkleren 
bijvoorbeeld heeft ons heel wat voordeel op-
geleverd. Als we iets over het hoofd zien, dan 
nemen ze meteen contact op. Hebben we 
vragen: je hoeft maar te bellen en je krijgt 
antwoord. Alfa adviseert ook over de werk-
kostenregeling, zodat we de fiscale mogelijk-
heden optimaal benutten. Verder houden ze 

ons op de hoogte van de laatste ontwikkelin-
gen op het gebied van sociale verzekeringen 
en arbeidsrecht via hun nieuwsbrieven. Het 
is altijd super geregeld. Ook omdat we altijd 
een vaste contactpersoon hebben zolang als 
we al samenwerken: Marleen van Dongen 
van kantoor Raamsdonksveer.”

Van Schijndel Transport in Helvoirt is een 
familiebedrijf met 125 jaar historie, geleid 
door inmiddels de vijfde generatie. Het is 
onderdeel van Transmission, het samen- 
werkingsverband in transport en distributie 
in Nederland en België. Bij het bedrijf met  
50 wagens werken 85 medewerkers.

www.van-schijndel.nl

“Je hoeft maar te bellen en je krijgt antwoord”
Anja van Schijndel, Van Schijndel Transport, Helvoirt
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Disclaimer
Deze brochure is zeer zorgvuldig samengesteld. Bij de samenstelling van de 
uitgave kan Alfa geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden 
of onvolledigheden. Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud van deze 
brochure is toegestaan met bronvermelding. 

Zó dichtbij is Alfa!
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en diensten van Alfa?
Neem dan contact op met:

Alfa Accountants en Adviseurs is een adviesorganisatie voor het 
midden- en kleinbedrijf, ontstaan vanuit de land- en tuinbouw. 
U zit bij Alfa - met 30 vestigingen door heel Nederland - aan 
tafel met ervaren adviseurs en accountants die de praktijk goed 
kennen. Bij Alfa Accountants en Adviseurs kunt u terecht met al 
uw vragen over accountancy, belastingen, salaris en personeel, 
subsidies, bedrijfsadvisering en financiële dienstverlening. 
Iedere Alfa-medewerker beschikt over deskundigheid, kennis 
en inzicht voor advies op maat.

Alfa Aalsmeer
Witteweg 3 
1431 GZ Aalsmeer
088 2531100
aalsmeer@alfa.nl

Alfa Gorinchem
Stephensonweg 1
4207 HA Gorinchem
088 2531950
gorinchem@alfa.nl

Alfa Bleiswijk
Hoekeindseweg 39
2665 KA Bleiswijk
088 2531850
bleiswijk@alfa.nl

Alfa Naaldwijk
Tiendweg 6 
2671 SB Naaldwijk
088 2532450
asp-naaldwijk@alfa.nl

Alfa Raamsdonksveer
Barbeelweg 1
4942 VS Raamsdonksveer
088 2532050
asp-raamsdonksveer@alfa.nl

Ook op weg met Alfa?
U heeft meer aan een accountant en adviseur die uw 
bedrijf kent. Kies daarom ook voor Alfa. Wilt u weten wat 
we voor u kunnen doen? Neem dan gerust contact met 
ons. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij. 

Voor een overzicht van alle vestigingen van Alfa, zie www.alfa.nl. 


