
Advertentie

Twee MKB’ers, één boodschap:  
de nieuwste online toepassing van 
KPMG is een echte aanwinst voor  
je bedrijf. Zowel Herald Noot van 
Mebatherm Installatietechniek als 
Raymond Klompsma van website
ontwerpers Concept7 is te spreken 
over de KPMG MKB Portal.

Herald: “Mebatherm is een solide  
totaal  installateur die het comfort van  
zijn klanten voorop stelt. Verwarmen,  
koelen, venti leren, gas, water, sanitair, 
elektra: juist ook in deze tijd investeren  
we continu in de relatie met onze 
opdrachtgevers. En dan helpt het 
natuurlijk als je een adviseur hebt die 

vooruitdenkt. Ervoor zorgt dat je al die 
routinematige administratieve en fiscale 
stapels papier op je bureau voortaan via 
het internet kunt afhandelen. Zodat je 
meer tijd hebt voor wat je het liefste  
doet. Inderdaad, ondernemen.” 

Op de vraag wat de KPMG MKB Portal 
voor zijn onderneming betekent, 
antwoordt Raymond: “Wij ontwerpen 
digitale producten. Sites, applicaties, 
steeds meer dingen voor de iPad en de 
iPhone. Doordat de eindgebruiker ons 
uitgangspunt is, hebben we een flink 
aantal grote klanten. Van Menzis en FBTO 
tot Philips, Free Record Shop en bol.com. 
Kortom, we spelen eredivisie. Nu willen 
we naar de Champions League. Engeland, 
Duitsland. Dankzij de KPMG MKB Portal, 

waarbij alles overal en altijd op één plek  
te vinden is, hebben we nu veel meer 
ruimte om met KPMG over dat soort 
ambities te praten.” 

Hier voegt Herald aan toe: “Ja, de meer
waarde van KPMG is wat er achter de 
aangiften en de jaarrekeningen aan komt. 
Wij werken niet voor niets al vijftien jaar 
met ze. Aan welke discipline je ook 
behoefte hebt, zij hebben het in huis.  
Dat maakt je accountant tot een prima 
sparringpartner. In veel opzichten is  
hij toch een vertrouwenspersoon.” 

Tot slot is het woord nog een keer aan 
Raymond: “Als je naar het kantoortje op 
de hoek gaat, dan krijg je uiteraard lagere 
tarieven. Maar KPMG’s prijsstelling is 

absoluut concurrerend. En ik betaal liever 
voor een goede, snelle oplossing dan  
voor een half antwoord waar je een week 
op moet wachten. Zeker voor het MKB 
is het slim om gebruik te maken van de 
expertise van KPMG. Die mensen weten  
zo veel van zo veel verschillende branches. 
Om nog maar te zwijgen over de kansen 
die hun netwerk biedt.”

Belangstelling?
Wilt u meer informatie over de KPMG MKB 
Portal? Kijk op www.online.kpmg.nl.  
Of wilt u een persoonlijk gesprek over wat 
we allemaal voor uw organisatie kunnen 
betekenen? Neem dan contact op met 
Jacco Oudhof van KPMG Groningen:  
050 5222111, oudhof.jacco@kpmg.nl.  
Hij helpt u graag verder.

 MINDER ROMPSLOMP, MEER ONDERNEMEN

De KPMG MKB Portal 


