


Het ondernemersbloed stroomt door uw aderen. Initiatief nemen en 
marktkansen zien. In alle vrijheid zelf iets creëren en uitbouwen. Als 
ondernemer doet u precies datgene waar u plezier in hebt en waar u goed in 
bent. Appeltje eitje! 
Gelukkig kunt u ook zelf beslissen over uw administratie. Neemt u een dure 
accountant in de arm of besteedt u graag zelf uw tijd aan het verwerken 
van de boekhouding? Wij kennen de antwoorden. KUBUS bespaart u 
hoofdbrekens, tijd en vooral kosten. Laat daarom uw administratie over aan 
de ondernemers van KUBUS. Want dat is waar wij goed in zijn. Appeltje eitje! 

Vijf redenen om zaken te doen met Kubus.

1. Uitstekende kwaliteit tegen een scherpe prijs
KUBUS is een eigenzinnige organisatie die bestaat uit een landelijk netwerk van samenwerkende 

accountantskantoren, administratiekantoren, bedrijfs- en belastingadviseurs. Door geringe overhead-

kosten kunnen we scherpe tarieven hanteren. Bovendien doen we alleen een beroep op onze AA-

accountants als dat nodig is. Op deze manier blijven we betaalbaar. 

2. Duidelijkheid vooraf
Laat u niet verrassen door ondoorzichtige rekeningen. Kies voor een KUBUSpakket tegen een vaste 

prijs. Dat is duidelijkheid vooraf. Kostenbewaking vormt een vast onderdeel van onze dienstverlening. 

Voor vragen tussendoor helpt uw adviseur u snel en vakkundig met een telefonisch advies. Gratis, 

want korte telefoontjes zijn in de prijs inbegrepen. 

3. Efficiënte werkwijze
Korte lijnen, veel verschillende diensten en een vaste prijs. Dat is KUBUS! De afgelopen jaren hebben 

veel ondernemers geprofiteerd van de voordelen van onze werkwijze. Nog altijd begroeten wij voort-

Appeltje eitje.



durend nieuwe klanten. Niet voor niets heeft KUBUS onlangs de fd. Gazellen Award 2010 ontvangen 

van het Financieele Dagblad. We zijn namelijk een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. 

4. Een vast aanspreekpunt
Bij KUBUS heeft u een vast aanspreekpunt bij u in de buurt. Dat werkt snel en gemakkelijk. Uw 

KUBUSadviseur ondersteunt u als ondernemer op meerdere bedrijfsfuncties. Zo gaat hij voor u op 

zoek naar de beste fiscale oplossing voor uw bedrijf. Verder bepaalt u zelf op welk gebied u hulp kunt 

gebruiken. 

5. Voordelig online administratiepakket
Er kan overigens nog veel meer bij KUBUS. Profiteer bijvoorbeeld van ons voordelig online admi-

nistratiepakket. Overal beschikbaar, lage maandlasten. U weet altijd hoe uw bedrijf ervoor staat. 

KUBUSonlineboekhouden scoort het hoogst in onafhankelijke vergelijkingstests en het behoort tot de 

voordeligste administratiepakketten in de markt. Probeer gratis!

Vraag nu een offerte aan bij uw dichtstbijzijnde KUBUSkantoor via www.kubus.nl of 0800 - 69 69 696. 

In een oriënterend gesprek legt uw persoonlijk adviseur graag uit hoe ook ú kunt besparen op uw 

(accountants)kosten. We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Een appeltje voor de dorst. Ignim eummod doloboreet prat. 
Kubus maakt ondernemen leuk.

P.S. Maak vóór 28 februari een afspraak met uw persoonlijk adviseur en profiteer 5 maanden 

gratis van ons online administratiepakket óf kies voor nog eens 10% korting op de KUBUS-

pakketprijs van het eerste jaar.

Kubus.
maakt ondernemen leuk.
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Aan: (Bedrijfsnaam)
T.a.v. (personaliseren)
Straatnaam
Postcode, Plaats

Vraag nu een offerte aan bij uw dichtstbijzijnde KUBUSkantoor via www.kubus.nl of 0800 - 69 69 696. 

In een oriënterend gesprek legt uw persoonlijk adviseur graag uit hoe ook ú kunt besparen op uw 

(accountants)kosten. We kijken ernaar uit u te ontmoeten! 

KUBUS Deest   Wim van de Ven   Straatnaam   Postcode   Plaats

Administratie.Belastingen.Loonadministratie.
Onlineboekhouden.Accountancy.Bedrijfsadvies 

kubus.nl . accountancyshop.nl . onlineboekhouden.nl . deandereaccountant.nl  
bespaaraccountantskosten.nl  kubusbox.nl . switchaccountant.nl

maakt


