
Als ondernemer heb je op veel vragen zelf het antwoord 
paraat. Maar op veel terreinen wil je liever met een 
goede adviseur of een betrouwbare sparringpartner 
om de tafel. Bijvoorbeeld als het gaat om de cijfers, je 
administratie, je personeel, een bedrijfsovername of 
juridische aangelegenheden. Adviseurs zijn er genoeg, 
maar je wilt een adviseur die dichtbij je staat. Een die 
jouw bedrijf en branche kent. Bij Alfa Accountants en 
Adviseurs werken we veel voor ondernemers zoals jou. 
Met de slagkracht van een grote, landelijke organisatie 
en de persoonlijke aanpak van een kantoor in de buurt.  
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Dienstverlening van A tot Z 
Wat kunnen we voor jou doen? Met Alfa haal 
je een accountant en adviseur in huis die op 
veel gebieden van toegevoegde waarde is. 
Onder één dak vind je alle specialisten die je 
nodig hebt. We zijn er om jouw administratie 
te stroomlijnen en om de jaarrekening op te 
maken. We helpen je aan bedrijfskundig en 
aan juridisch advies. We begeleiden bedrijfs-
overdrachten en subsidie-aanvragen. We 
nemen de loonadministratie uit handen en 
brengen vermogen in veilig vaarwater. En 
dat doen we samen met bijna 1000 mede-
werkers in Nederland.  

Dichtbij jouw omgeving  
Tegelijkertijd zijn we ook dat kantoor om de 
hoek, met ruim dertig vestigingen. Daardoor 
kennen we jouw bedrijf, jouw omgeving en 
jouw branche goed. Voor veel branches in 
zowel het midden- en kleinbedrijf als de 
agrarische sector hebben we gespecialiseerde 
adviseurs in huis. Denk hierbij aan de bouw, 
transport, recreatie, melkveehouderij en glas-
tuinbouw. Je zit daardoor altijd aan tafel met 
iemand die aan een half woord genoeg heeft. 

Wij geloven in lokaal ondernemerschap  
Veel van onze klanten zijn lokale ondernemers 
en familiebedrijven. Bedrijven waar de regio-
nale economie op draait. Bedrijven die inno-
veren en met twee benen in de maatschappij 
staan. Zo zijn we zelf ook. In die wereld voelen 
we ons thuis. Die ondernemers inspireren 
ons en wij inspireren hen. Die betrokkenheid 
merk je meteen bij Alfa. Zeker op de momen-
ten die ertoe doen in het ondernemersbestaan. 
Op die momenten zijn we er voor jou, met 
brede financiële en specialistische branche-
kennis. 

Zó dichtbij is Alfa!
Wil je meer informatie over de mogelijkheden en diensten van Alfa? 
Neem dan contact met ons op.

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. 

Alfa Accountants en Adviseurs is een adviesorganisatie voor het 
midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector met meer dan  
30 vestigingen door heel Nederland. Je zit bij Alfa aan tafel met 
ervaren adviseurs en accountants die de praktijk goed kennen. 
Bij Alfa kun je al meer dan 75 jaar terecht met 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.

Altijd één aanspreekpunt  
We houden van relaties. Vooral van relaties 
op de lange termijn. Dat merk je aan het per-
soonlijke contact. Aan de actieve manier om 
jou te informeren over nieuwe ontwikkelingen. 
En aan de plezierige samenwerking met een 
adviseur die ook graag de mens áchter de 
ondernemer wil leren kennen. Via één aan-
spreekpunt heb je toegang tot een compleet 
team van adviseurs. 

Modern en efficiënt georganiseerd  
Alfa is óók een efficiënte organisatie. Door 
veel te automatiseren, lopen onze processen 
sneller en houden we de kosten in de hand. 
Veel van onze diensten en producten bieden 
wij online aan. Denk hierbij aan de mogelijk-
heid om jouw loonadministratie te vereen-
voudigen of om continu zicht te houden op 
jouw financiële reilen en zeilen. 

Samenwerking met DFK International  
Doe je zaken met of in het buitenland? Als lid 
van DFK International werken we ook inter-
nationaal. DFK International is een van 
de grootste netwerken van onafhankelijke 
accountantskantoren ter wereld. Via die 
internationale contacten is onze vertrouwde

dienstverlening letterlijk overal dichtbij. 
Wil je hierover meer weten, kijk dan eens 
op alfa.nl/internationaal. 

Een ‘ander’ accountantskantoor  
Alfa heeft een eigen identiteit. We nemen 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Een goed voorbeeld is de aandacht voor 
mensen. Medewerkers kunnen bij een vast 
dienstverband al participeren in onze organi-
satie en kunnen daardoor mede-eigenaar 
worden. Zo blijven ze betrokken, letterlijk en 
figuurlijk. Heb je ook interesse in het werken 
bij Alfa? Ga dan snel naar werkenbijalfa.nl.  

Duurzaam ondernemen 
Lokale doelen helpen we financieel graag 
vooruit. We houden rekening met de impact 
van ons handelen op de maatschappij, het 
milieu en de mensen. Daarom zijn we 
B Corp-gecertificeerd, een keurmerk dat past 
bij organisaties die ook sociale en duurzame 
doelstellingen nastreven. We denken goed na 
over de mogelijkheden van energieneutraal 
bouwen, het verduurzamen van ons energie-
verbruik, het ‘ontpapieren’ en het reduceren 
van onze CO2-uitstoot. We hopen hiermee 
onze footprint in te perken. 

Alfa Accountants en Adviseurs
Agro BusinessPark 85
6708 PV Wageningen
088 2531000
wageningen@alfa.nl
www.alfa.nl


