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Van Ree geeft 
invulling aan 
MVO beleid 
Sinds juni staan voor ons kantoor in Doorn een viertal 

bijenkasten, voor elke vestiging een. Ter invulling van ons 

MVO beleid steunt ons kantoor de honingbij; in de rubriek 

kantoornieuws vertellen wij u hier mee over. Wij krijgen veel 

enthousiaste reacties van collega`s, cliënten en buurtbewo-

ners. Mooi was het ontstaan van een nieuwe bijenzwerm op 

13 juli jl. die door alert reageren van collega`s tijdig door de 

imker kon worden geschept.

In de rubriek Impressie vertellen Remco en Anita Harskamp van Campercar 

Nederland over hun camperbedrijf; dé expert voor vakkundig onderhoud, repa-

ratie en in- & verkoop van campers, waarbij het tijd nemen voor de cliënt een 

belangrijke factor is. 

U maakt in de rubriek Interview nader kennis met collega Lennard de Haas, die 

al weer zes jaar werkzaam is op onze vestiging in Doorn en aan de Nyenrode 

Business Universiteit in Breukelen accountancy studeert. Bij hem staan voorop: 

betrokkenheid, flexibiliteit, korte lijnen en proactief onze cliënt van dienst zijn.

Speciale aandacht wordt gevraagd voor uw huwelijkse voorwaarden. Vaak is 

e.e.a. goed geregeld bij aanvang van het huwelijk, maar daarna verwaarloosd 

met alle ongewenste gevolgen van dien. 

Welke actualiteit brengen wij deze keer? De VAR wordt niet ingewisseld voor de 

BGL maar voor modelovereenkomsten, acht redenen voor ontslag, voor rente-

aftrek is tijdig melden van niet-bankleningen aan de fiscus nodig, de toekomst 

van de autobelastingen en heel goed nieuws: er is een oplossing voor de pensi-

oen eigen beheer problematiek in wording.

Wij wensen u veel leesplezier. Onze relatiebeheerders, fiscalisten, HR consul-

tants en corporate finance specialisten praten u desgewenst graag bij.

Met vriendelijke groet

Van Ree Accountants 

Mr. W. (Wim) van Vliet FB RV, algemeen directeur

NB: kort na Prinsjesdag treft u op www.vanreeaccountants.nl de 
actuele ontwikkelingen naar aanleiding van Prinsjesdag aan.

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy
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Wat spreekt jou het meest aan in de accountancy?

De accountancy is een vak wat nooit stil staat en waarbij je als accountant ook 

voortdurend dient mee te bewegen. Meebewegen in de vorm van het up to 

date houden van kennis en ervaring, maar ook het meebewegen met je klan-

ten. Het meedenken met- en adviseren van mijn klanten spreekt mij dan ook 

het meest aan in de accountancy. Mijn doel, alsmede het doel van Van Ree 

Accountants, is dan ook helder, bruisend en vernieuwend meebewegen met 

het vak om zo onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn.

Wat betekenen klanten voor jou?

Klanten zijn voor mij een continue uitdaging. Met korte lijnen, flexibiliteit 

en ervaring probeer ik mijn klanten optimaal van dienst te zijn en te blijven. 

Klanten houden mij ook scherp. Klanten leren niet alleen van mij, maar ik leer 

ook nog steeds van mijn klanten. Daarnaast zijn heldere communicatie, ver-

trouwen en begrip ingrediënten voor een gezonde relatie met mijn klanten.

Ik ben werkzaam in het MKB en in de non-profit sector. De verdeling van mijn 

klanten in deze twee sectoren maken mijn werkzaamheden interessant, maar 

bovenal ook uitdagend. Vooral de non-profit klanten bieden mij jaar na jaar 

nieuwe uitdagingen. Voortdurend veranderende wet- en regelgeving maken de 

Dit keer een gesprek met Lennard de Haas. Op 1 september 

2015 is Lennard zes jaar werkzaam bij Van Ree Accountants. 

Lennard is op dit moment als Zelfstandig Assistent Accoun-

tant werkzaam in het MKB, maar ook in de non-profit sector 

actief. Tijd voor een nadere kennismaking met hem!

controle van non-profit instellingen tot een uitdaging en stellen de accountant 

in de gelegenheid zich te onderscheiden in de vorm van ondersteuning en 

(natuurlijk) advies in de naleving van wet- en regelgeving. 

In het MKB hou ik mij hoofdzakelijk bezig met administratieve dienstverle-

ning en advisering met als sluitstuk het samenstellen van de jaarrekening. 

Betrokkenheid, flexibiliteit en korte lijnen staan bij mij, in mijn dienstverlening 

voorop waarbij ik voortdurend op zoek ben naar adviespunten zodat ik, en wij 

als Van Ree Accountants, proactief onze klanten van dienst te zijn.

 

Studeer je nog?

Ik ben inmiddels 6 jaar (nominale studieduur 8 jaar) student aan de Nyenrode 

Business Universiteit in Breukelen. Vooralsnog studeer ik met veel plezier en 

hoop ik binnen nu en 2 jaar de titel Registeraccountant te behalen. 

Ter afsluiting?

k hoop dat mijn visie op de accountancy, mijn werkwijze en benadering van 

u als klant bij Van Ree Accountants, u aanspoort ons (nog) meer uit te dagen 

in onze dienstverlening omtrent efficiency, betrokkenheid, ondersteuning en 

advisering van uw stichting of onderneming.

Interview.
met Lennard de Haas  

Kantoornieuws / MVO.
MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een 

integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. 

Zakelijk dienstverleners kunnen veel bijdragen aan duurzaamheid. Het 

belangrijkste is duurzaamheid centraal te stellen in de dienst die zij leveren. 

Zo kan een makelaar bij verhuur van bedrijfspanden de duurzaamheid van 

het pand inzichtelijk maken en kunnen banken bij de financiering van bedrij-

ven duurzaamheidscriteria hanteren. Accountants kunnen naast de financiële 

ook de duurzaamheidsprestaties controleren van hun klanten. Zo kan iedere 

zakelijk dienstverlener op zijn eigen manier vorm geven aan MVO.

Naast duurzaamheid centraal te stellen bij de dienstverlening, kan een orga-

nisatie ook zelf initiatieven nemen voor een duurzamere wereld. Zo is het 

probleem van de toenemende bijensterfte een feit. Toch lijkt niet iedereen 

zich bewust te zijn van de verstrekkende gevolgen die het verdwijnen van 

bijenpopulaties met zich mee brengt. Een ernstige zaak want wij zijn voor 

een groot deel van ons voedsel, zoals, fruit, groenten en noten, afhanke-

lijk van de bestuiving door bijen en andere insecten. Vandaar dat Van Ree 

Accountants in de voortuin van de vestiging in Doorn 4 bijenkasten heeft 

laten plaatsen. Voor elke vestiging 1 kast!

Deze bijenkasten zijn geplaatst door I Love Beeing. De medewerkers van  

I Love Beeing zetten zich al jaren in voor het welzijn van de bij onder andere 

door het geven van cursussen, het verzorgen van opleidingen tot imker en 

het plaatsen van bijenkasten en bijenpaleizen. Voor meer informatie zie 

www.ilovebeeing.nl. I Love Beeing gaat voor biologisch imkeren: De bijen 

overwinteren op hun eigen honing, kiezen hun eigen koningin, bouwen zelf 

honingraten, mogen vrij zwermen en er worden geen schadelijke stoffen en/

of pesticiden gebruikt.

Bent u benieuwd hoe zulke bijenkasten eruit zien? 

Kijk dan eens onder de nieuwsitems op 

www.vanreeaccountants.nl.



Pagina 4 | September 2015

Actueel.
tips en actuele zaken

In deze rubriek vindt u weer diverse tips en een selectie van fiscaal, 

sociaal of overig nieuws. Niet altijd kunt u de inhoud van deze berich-

ten zomaar toepassen op uw eigen situatie. Neem daarom bij twijfel 

contact op met uw relatiebeheerder. Deze helpt u graag verder.

Modelovereenkomsten gaan VAR 
vervangen 
De Beschikking geen loonheffingen (BGL) als beoogde opvolger van de 

VAR-verklaring is van de baan. Er is een nieuw alternatief gevonden. De 

Belastingdienst gaat naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2016 werken 

met voorbeeldovereenkomsten. Bedrijven en ZZP’ers kunnen die gebruiken 

en invullen. Mits in de praktijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt, heeft 

een bedrijf zekerheid vooraf dat er geen loonheffingen hoeven te worden afge-

dragen.

Modelovereenkomsten

Opdrachtgevers (bedrijven) en opdrachtnemers (ZZP’ers) kunnen zelf kiezen 

of zij een voorbeeldovereenkomst gebruiken of dat ze zelf een overeenkomst 

opstellen en voorleggen aan de Belastingdienst. Het is de bedoeling dat de 

Belastingdienst in oktober 2015 zo’n 40 verschillende (sectorspecifieke en 

algemene) beoordeelde voorbeeldovereenkomsten publiceert. Er is dan een 

ruime keuze aan voorbeeldovereenkomsten waarmee vrijwel alle opdrachtge-

vers en opdrachtnemers uit de voeten kunnen.

Let op!

U kunt straks dus een keuze maken tussen een aantal overeenkomsten die 

door de Belastingdienst zijn beoordeeld en die dus zekerheid vooraf bieden 

over de loonheffingen. U mag ook zelf een overeenkomst tot opdracht opstel-

len. U moet deze dan wel voorleggen aan de Belastingdienst anders heeft u 

geen zekerheid vooraf.

Verantwoordelijkheid

Uiteraard moet er in de praktijk wel volgens de overeenkomst worden gewerkt, 

anders is er geen vrijwaring voor de loonheffingen. Blijkt bij een controle dat 

alsnog sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking dan volgt een correctiever-

plichting of een naheffingsaanslag loonheffingen, eventueel met boete. Voor 

de opdrachtnemer (ZZP’er) betekent dit dat de Belastingdienst zijn inkomen 

in de aanslag inkomstenbelasting kwalificeert als loon en niet als winst uit 

onderneming.

Let op!

Aan de overeenkomst is niet af te lezen of de opdrachtnemer (ZZP’er) ook 

daadwerkelijk ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Er wordt dus geen 

uitsluitsel gegeven over de fiscale status van de opdrachtnemer en of deze 

gebruik kan maken van de ondernemersfaciliteiten.

De komende tijd volgt meer duidelijkheid over de beoogde nieuwe werkwijze 

met (voorbeeld)overeenkomsten die de Belastingdienst per 1 januari 2016 zal 

gaan hanteren. Totdat de nieuwe werkwijze wordt ingevoerd blijft de huidige 

VAR-systematiek bestaan.

Subsidie voor een schone bedrijfswagen
Er komt een speciale regeling om ondernemers te stimuleren om hun vervui-

lende bestelauto te vervangen door een schoner exemplaar. Dat heeft staats-

secretaris Mansveld van Milieu aangekondigd. Het gaat om een subsidie voor 

ondernemers met vervuilende bestelauto’s in gemeenten rond steden die een 

milieuzone voor bestelauto’s willen invoeren. 

Afhankelijk van hoe schoon de nieuwe of gebruikte bestelauto is, kunnen 

ondernemers in de randgemeenten aanspraak maken op een subsidiebedrag 

tussen de € 500 en € 2.200. Wanneer de subsidieregeling wordt opengesteld 

is nog niet bekend. 

Acht redenen voor ontslag
Als gevolg van aanpassingen van de Wet werk en zekerheid, gaat per 1 juli 

2015 het nieuwe ontslagrecht in. In plaats van ‘gewichtige redenen’ om een 

dienstverband te beëindigen, krijgt u dan te maken met een gesloten systeem 

van acht ‘redelijke gronden’ voor ontslag. 

Redelijke gronden

Als werkgever kunt u een arbeidsovereenkomst opzeggen als daar een rede-

lijke grond voor is. Die redelijke gronden komen alleen in beeld als de werkne-

mer - al dan niet met behulp van scholing - niet kan worden herplaatst in een 

andere passende functie.

Let op!

Herplaatsing ligt overigens niet in de rede bij ernstig verwijtbaar handelen van 

de werknemer.

In totaal zijn er vanaf 1 juli 2015 acht redelijke gronden voor ontslag:

1. verval van arbeidsplaatsen vanwege bedrijfseconomische omstandig-

heden of wegens het einde van de onderneming,

2. de werknemer is langer dan twee jaar ziek (arbeidsongeschikt) en er is 

geen uitzicht op herstel binnen 26 weken, ook niet in geval van arbeid in 

aangepaste vorm,

3. frequent ziekteverzuim, zonder hersteluitzicht binnen 26 weken en zon-

der de mogelijkheid van aangepast werk in die periode,
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4. disfunctioneren van de werknemer ondanks een verbetertraject,

5. ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer,

6. het weigeren van arbeid door de werknemer vanwege ernstig gewetens-

bezwaar en er is geen aangepast werk,

7. ernstig verstoorde arbeidsverhouding,

8. andere redenen waardoor het niet van de werkgever kan worden ver-

langd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Ontslagprocedure

Vanaf 1 juli 2015 bepaalt de reden van ontslag de te volgen route. Voor de 

eerste twee bovengenoemde gronden loopt de ontslagprocedure via het UWV. 

Voor alle andere gronden zult u zich moeten wenden tot de kantonrechter.

Tip:

Met name bij grotere ondernemingen kan in de cao een eigen ontslagproce-

dure zijn opgenomen voor bedrijfseconomische ontslagen. Toestemming van 

ontslag kan dan lopen via een bij cao ingestelde ontslagcommissie. Sla dus in 

dat geval de cao er op na. 

Geleend voor eigen woning bij familie 
of eigen bv? Doe opgaaf!
Leent u geld voor uw eigen woning van iemand die niet verplicht is dat aan 

de Belastingdienst door te geven? En bent u verplicht om af te lossen op de 

lening om renteaftrek te krijgen? Dan moet u een opgaaf lening eigen woning 

doen. Doe de opgaaf nadat u de lening bent aangegaan of nadat u de lening 

hebt gewijzigd. Denk daarbij aan de termijnen! 

Geen opgaaf, geen renteaftrek

Bent u in 2014 een lening aangegaan en doet u daarvan niet tijdig opgaaf? 

Dan heeft u over 2014 geen renteaftrek. Doet u de opgaaf wel tijdig voor 

2015, dan heeft u vanaf 2015 renteaftrek. 

Let op!

De termijn voor de opgaaf is veel korter als de lening wijzigt. Denk bijvoor-

beeld aan de looptijd, de manier van aflossen (annuïtair of lineair) of het 

rentepercentage. Dan moet u de opgaaf doen uiterlijk in januari van het jaar 

volgend op het jaar waarin de lening is gewijzigd.

Gebruikelijk loon voor de medisch 
specialist
De Belastingdienst heeft een standaard vaststellingsovereenkomst gebruike-

lijk loon opgesteld voor medisch specialisten met een BV. Hiermee biedt de 

Belastingdienst medisch specialisten de mogelijkheid het loon voor 2015 vast 

te stellen op minimaal € 120.000. Dit valt te lezen in een nieuwsbericht op de 

website www.integralebekostiging2015.nl.

Met ingang van 1 januari 2015 hebben veel medisch specialisten hun praktijk 

ondergebracht in een BV (personal holding). Als werknemer van zijn BV dient 

de medisch specialist een gebruikelijk loon te ontvangen. In de vaststellings-

overeenkomst die de medisch specialist kan afsluiten met de Belastingdienst, 

is het gebruikelijk loon voor het jaar 2015 vastgesteld op € 160.000. Na toe-

passing van de doelmatigheidsmarge van 25% bedraagt het loon dan mini-

maal € 120.000. Uiteraard heeft de medisch specialist de keuze om een hoger 

loon toe te passen.
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Autobrief II: beloning voor de meest 
zuinige automobilist
Eenvoudiger, stabieler en meer milieuwinst. In een notendop waar het kabinet 

naar streeft in de autobelastingen. Op 19 juni publiceerde staatssecretaris 

Wiebes van Financiën de autobrief II. Eerder waren al veel zaken uitgelekt. 

Wat duidelijk naar voren komt is het stimuleren van elektrisch rijden.

Bijtelling

De autobrief II bevat voorstellen voor de autobelastingen voor de periode 

2017-2020. Het fiscale autobeleid wordt veel minder toegespitst op de CO2-

uitstoot. Wellicht meest in het oog springend is het stapsgewijs verdwijnen 

van het aantal bijtellingspercentages voor de zakelijke auto. Er blijven er 

slechts twee over. Het algemene bijtellingspercentage - deze gaat omlaag van 

25 naar 22% - en een bijtellingspercentage van 4% voor de nulemissie-auto 

(elektrische auto) tot een catalogusprijs van € 50.000. Het deel van de catalo-

gusprijs boven € 50.000 komt vanaf 2019 in het algemene bijtellingspercen-

tage van 22% te vallen. 

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

De aangeschafte of zakelijke leaseauto blijft het percentage bij aanschaf of 

lease houden voor een periode van maximaal 60 maanden. Het is dus niet zo 

dat u jaarlijks met een ander bijtellingspercentage wordt geconfronteerd.

Afbouw BPM

De aanschafbelasting BPM (Belasting van personenauto’s en motorrijwielen) 

gaat stapsgewijs naar beneden met in totaal 12% in 2020.Het kabinet wil zo 

het belang van de BPM geleidelijk verminderen.  

Aanpassingen MRB

De motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt in 2017 met 2% verlaagd voor alle 

personenvoertuigen. Voor vervuilende dieselpersonen- en bestelvoertuigen 

volgt vanaf 2019 een toeslag.

Actueel.
>> tips en actuele zaken

Toekomst pensioen eigen beheer DGA
Door de lage rentestand is er momenteel een groot verschil tussen de fiscale 

waarde en de bedrijfseconomische waarde van de eigen beheer pensioenver-

plichting van de DGA, waardoor veel ondernemers geen dividend meer kun-

nen uitkeren. Tegens zijn er te veel advieskosten verbonden aan het pensioen 

in eigen beheer. Daarom zijn de meeste DGA`s gestopt met opbouwen van 

pensioen in eigen beheer. Gelukkig is hiervoor in Den Haag ook aandacht. 

De staatssecretaris van Financiën heeft op 1 juli jl. een brief aan de tweede 

kamer gezonden met hierin twee mogelijke oplossingen voor de problematiek 

rondom het pensioen in eigen beheer. In de brief beschrijft de staatsecretaris 

twee opties, waaruit de politiek een keuze kan maken:

• De oudedagsbestemmingsreserve (OBR) - een fiscale reserve in eigen 

beheer, waarbij geen rechten op de pensioen worden toegekend. Enkele 

hoofdpunten: De pensioenpot wordt opgebouwd met een vast percenta-

ge van het pensioengevend loon. Aan de pensioenpot wordt geen rente 

toegevoegd. Het pensioen wordt in 20 jaar uitgekeerd.

• Het oudedagssparen - een variant op een beschikbare premieregeling, 

waarbij er wel pensioenrechten worden toegekend. De pensioenpot 

wordt opgebouwd met een vast of gestaffeld percentage van het pen-

sioengevend loon. Aan de pensioenpot wordt een jaarlijks te bepalen 

marktrente toegevoegd. Het pensioen wordt in 20 jaar uitgekeerd.

De staatsecretaris benoemd twee belangrijke uitgangspunten in de oplossings-

richtingen:

• De aanpassing van de regeling is alleen zinvol als de wet- en regelgeving 

en de uitvoering daarvan structureel eenvoudiger en begrijpelijker worden. 

• De door de DGA ingelegde middelen moeten beschikbaar kunnen blijven 

voor de eigen onderneming. 

De pensioenpot kan ook extern worden ondergebracht. Voor bestaande pensi-

oenaanspraken wordt een overgangsregeling voorgesteld. Verdere opbouw kan 

niet plaats vinden. De reeds opgebouwde  pensioenverplichting kan worden 

omgezet in de nieuwe oplossing. Ook kan gekozen worden om opgebouwde 

rechten niet om te zetten, maar om premievrij te maken. De staatssecretaris 

heeft het streven om de benodigde wetgeving per 1 januari 2016 in werking te 

laten treden. 

Al met al zien wij dit als goede en praktische oplossing voor een thans uit de 

hand gelopen en niet meer houdbare fiscale regeling.

 2016 2017 2018 2019 2020

Nulemissie 4% 4% 4% 4% 4%

Zéér zuinig (1-50 gr/km) 15% 17% 19% 22% 22%

Zuinig (51-106 gr/km) 21% 22% 22% 22% 22%

Overig (>106 gr/km)  25% 22% 22% 22% 22%
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Specialisme.
Huwelĳ kse voorwaarden

U bent ondernemer of directeur/aandeelhouder van een BV en getrouwd. Uw 

privé risico’s heeft u goed afgeschermd want u heeft voor huwelijkse voor-

waarden gezorgd. Goed geregeld! Maar is dat ook zo? Als u na uw huwelijk 

nooit meer naar de huwelijkse voorwaarden hebt gekeken en deze ook niet 

hebt nageleefd durven wij zonder meer te stellen dat u het niet (meer) goed 

geregeld hebt.

Een voorbeeld: in veel huwelijkse voorwaarden is een periodiek verreken-

beding opgenomen. Dat betekent dat u elk jaar het overgespaarde inkomen 

moet delen met uw partner. Heeft u niet elk jaar gedeeld? Dan kan bij echt-

scheiding zo maar blijken dat een groot deel van het vermogen, waarvan 

u dacht eigenaar te zijn, bij uw (ex-)partner terechtkomt. Daaronder vallen 

meestal ook de niet uitgekeerde winsten van uw onderneming of uw BV. Een 

nare verassing, ook omdat u het vermogen in uw onderneming of BV nodig 

hebt als werkkapitaal.

Een ander voorbeeld: uw partner en u hebben in de huwelijkse voorwaarden 

afgesproken dat de vermogens strikt gescheiden zijn. Koude uitsluiting wordt 

dat genoemd. Maar uw woning, uw bankrekeningen en alle andere bezittin-

gen staan allemaal op beider naam. De vermogens zijn in de praktijk nooit 

gescheiden gehouden. Ook hier geldt: bij echtscheiding moet u alles delen 

met uw partner. Bovendien loopt u het risico dat de schuldeisers van uw 

onderneming of (in geval van bestuurdersaansprakelijkheid) van uw BV grip 

krijgen op uw privévermogen.

Nog een voorbeeld: u heeft uw onderneming voor 100% gefinancierd met 

vermogen van uw partner. Er staat verder niets op papier. Bij echtscheiding 

zult u tot de ontdekking komen dat uw onderneming niet van u is, maar van 

uw partner. Helaas… daar heeft u nu al die jaren voor gewerkt.

Een laatste voorbeeld: in uw huwelijkse voorwaarden staat een bepaling dat 

u uw pensioenen ingeval van echtscheiding moet verevenen (dat is delen). U 

hebt pensioen opgebouwd bij uw eigen BV. Bij echtscheiding krijgt uw partner 

recht op de helft van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen 

dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Uw partner neemt geen risico en eist 

afstorting van het benodigde kapitaal bij een verzekeringsmaatschappij. 

Reken er maar op dat het af te storten bedrag minstens zo groot is als pen-

sioenvoorziening op de BV-balans. Het werkkapitaal van uw BV wordt ernstig 

aangetast en u houdt zelf geen pensioen meer over. U kunt zelfs verplicht 

worden om privé het benodigde kapitaal te verschaffen of om leningen te 

sluiten. Kan dat in Nederland? Ja dat kan: degene die afstorting eist bij een 

externe verzekeraar krijgt in veel gevallen van de rechtbank gelijk. 

Als je gelukkig getrouwd bent, denk je niet aan echtscheiding. Toch wordt 

jaarlijks helaas meer dan een derde van de huwelijken door echtscheiding 

ontbonden. Bent u geschrokken van dit artikel? Geen nood, er kan nog veel 

gerepareerd worden. Neem daarvoor contact op met één van de familierecht-

specialisten van Van Ree Finance Consultants. Zij zullen u met een frisse kijk 

op uw huwelijkse voorwaarden en uw persoonlijke situatie van deskundig 

advies voorzien. 

Huwelijkse voorwaarden. Goed geregeld?!
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Colofon.
Reesultaat is een uitgave van 
Van Ree Accountants. Ondanks 
de zorgvuldige wijze waarop 
onze bericht geving tot stand komt, 
kan er natuurlijk altijd iets mis 
gaan. Van Ree Accountants kan 
niet aansprakelijk worden gesteld 
voor de gevolgen van eventuele 
onjuiste berichtgeving. Voor nadere 
informatie over de onderwerpen in 
deze uitgave kunt u contact 
opnemen met uw contactpersoon.

Aangesloten bij               en

Sitiopark 2-4, 
3941 PP  Doorn
Postbus 294, 
3940 AG  Doorn
T (0343) 41 59 40
F (0343) 41 44 78
doorn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

De Panoven 29A, 
4191 GW  Geldermalsen
Postbus 241, 
4190 CE  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
F (0345) 58 13 59
geldermalsen@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

Leidse Schouw 2, 
2408 AE  Alphen aan den Rijn
Postbus 352, 
2400 AJ  Alphen aan den Rijn
T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

Koolhovenstraat 11, 
3772 MT  Barneveld
Postbus 272, 
3770 AG  Barneveld
T (0342) 40 85 08
F (0342) 40 81 41
barneveld@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl 

| Kantoor Doorn

| Kantoor Geldermalsen

| Kantoor Alphen aan den Rijn

| Kantoor Barneveld

dat een bezoek aan onze werkplaats vaak ook een uitje voor ze is. Dat pro-

beren we dan zo aangenaam mogelijk te laten verlopen door ze te betrekken 

bij de werkzaamheden en de tijd voor hun vragen te nemen. Gelukkig zijn de 

medewerkers van ons team hier ook toe bereid! 

Aan onze vriendelijke service danken we ook een heleboel mond tot mond 

reclame, wat natuurlijk je beste marketing is!

4. Van Ree Accountants heeft de slogan “een frisse kijk op úw cijfers”. 

Hoe hebben jullie de afgelopen jaren de frisse kijk ervaren? 

Bij de start van ons bedrijf vonden we het belangrijk dat onze administratieve 

en financiële zaken goed geregeld zouden worden. We hadden dan wel ver-

stand van campers, maar bij het hebben van een eigen bedrijf komt veel meer 

kijken. Met Van Ree hadden we meteen een goede klik!

Het geeft ons een rustig gevoel wanneer een goede professional naar onze 

zaken kijkt en het ook vanuit ons oogpunt belicht. Belangrijke beslissingen 

over de automatisering en de rechtsvorm hebben we samen met Van Ree 

genomen. Ieder kwartaal wordt er goed naar de cijfers gekeken en kunnen we 

met een frisse blik de juiste koers blijven varen.

5. Ter afsluiting?

Als ondernemer hopen wij dat de klant met een goed gevoel bij ons geholpen 

wordt. Dit gevoel krijgen wij zelf ook bij Van Ree. Een tevreden klant is een 

blijvende klant, zo geldt dat ook voor ons. 

Impressie.
Campercar Nederland

1. Kunnen jullie iets vertellen over de historie van Campercar 

Nederland

In 2009 zijn we begonnen vanuit de werkplaats. We hadden met name de ken-

nis ‘onder de motorkap’ in huis. Op de motoren van Fiat, Peugeot en Citroën 

lag ons specialisme. In 2011 investeerden we in een eigen APK station. Tevens 

verdiepten we ons in de campertechniek en kunnen ons daar tegenwoordig 

gerust ‘expert’ in noemen. De focus in die tijd lag in de werkplaats, naar ver-

loop van tijd kwam hier de verkoop van occasions bij. Omdat we onze bedrijfs-

voorraad vanuit eigen vermogen hebben opgebouwd, groeiden we langzaam-

aan van oudere campers naar jonge, frisse occasions. Met in de start van 2014 

een dealerschap van Carado op zak voelde voor ons het plaatje op het gebied 

van verkoop als compleet.

2. Wat is er voor jullie specifiek aan de camperbranche?

Onze klanten bevinden zich voornamelijk in de 50+ categorie. Deze groep 

mensen heeft vaak een lang arbeidsleven achter zich en kijkt uit naar hun 

pensioen. Wij geven ze daar groot gelijk in! Het is belangrijk dat ons product 

bij de klant past. Daar nemen we dan ook ruim de tijd voor. Wij hebben liever 

dat de klant een camper koopt waar ze jarenlang plezier van hebben dan dat 

ze hierin een overhaaste beslissing nemen.  

3. In het gastenboek op jullie website zijn veel lovende woorden van 

klanten te vinden. Waar is dit succes aan te danken?

Wij zijn blij dat we als Campercar Nederland nog de tijd kunnen nemen voor 

onze klanten. Mensen kopen een camper echt voor hun plezier en je merkt 

Campercar Nederland is een full service camperbedrijf in 

Tricht. Sinds de start in 2009 is het bedrijf hard gegroeid. 

Er worden zowel nieuwe als gebruikte campers verkocht. In 

de werkplaats worden campers van alle denkbare merken 

gekeurd, geservicet en gerepareerd. Tijd voor een nadere 

kennismaking met de eigenaren Remco en Anita Harskamp.


