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Aangenaam kennis te 
maken 
 

Confianza accountants is de naam
Aangenaam kennis te maken. Wij zijn een middelgroot 
kantoor op het gebied van accountancy, fiscale en 
(bedrijfs)economische advisering, administratieve 
dienstverlening en salarisverwerking. 

Sinds de oprichting in 1990 zijn wij flink gegroeid. Ons 
team bestaat uit ruim 40 goed opgeleide en ervaren 
medewerkers. U vindt ons in een modern pand in 
Katwijk aan den Rijn, op de grens van Katwijk, Rijnsburg 
en Valkenburg.  

Kwaliteit 
Confianza accountants draagt het SRA-keurmerk. 
Dankzij dit keurmerk weet u dat uw accountant aan 
strikte kwaliteitseisen voldoet. Ook op het gebied van de 
afgegeven verklaringen. 
 
Eruit halen wat erin zit 
Confianza werkt nauw samen met gekwalificeerde 
partners die voor ons en voor onze klanten aanvullende 
diensten verrichten. Zo halen wij voor u op elk vlak eruit 
wat erin zit! Altijd. 



Confianza accountants vindt integriteit en 
betrouwbaarheid belangrijke kernwaarden. 
Onze accountants werken volgens de regels. 
Altijd. Wij houden van fair play. We geloven 
ook in het creëren van kansen voor onze 
opdrachtgevers.  

Objectief, deskundig en onafhankelijk advies. 
Daar draait het om bij een financieel plan voor 
uw persoonlijke, financiële situatie. Financiële 
planning helpt ondernemers en particulieren 
om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor 
het opbouwen van hun vermogen.  

No-nonsense aanpak, daar houden we van. 
De relatiebeheerders van Confianza spreken 
de taal van de ondernemers. Wij kunnen met 
heldere adviezen en een pragmatische 
aanpak zaken en problemen snel tot de kern 
en essentie terugbrengen. 

Fiscaal advies is onze specialisatie, zowel voor 
de korte als de lange termijn. Binnen de 
wettelijke kaders geven wij creatieve en 
grensverleggende adviezen. Dit levert voor de 
klant een voordeel op. Het is immers beter 
eerst advies te vragen, dan teveel belasting te 
betalen. 

In het belang van de klant adviseren wij altijd 
op het scherpst van de snede. Daarom is er 
aandacht voor ons vakgebied waarbinnen wij 
alle ontwikkelingen nauw volgen. Dit doen wij 
op een nuchtere en betrokken manier in een 
open relatie met de klant. Omdat wij geloven 
in aandacht. Aandacht voor onze klanten die 
wij op een professionele en persoonlijke 
manier adviseren. 

Accountancy in optima forma. Of het nu gaat 
om het opstellen van de jaarrekening, om 
periodieke rapportages of financieel-
economisch advies. Confianza ondersteunt 
het management van klanten in brede zin. 
Ook de startende ondernemer is bij ons aan 
het juiste adres. 

Nieuwe mogelijkheden genoeg bij Confianza! 
Denk aan moderne cloud oplossingen en 
Business Intelligence oplossingen. Samen 
met de klant ontwikkelen wij informatie die 
van belang is voor het sturen van het bedrijf. 
Confianza werkt samen met Met Exact Online. 
Met deze manier van online boekhouden is er 
snel en adequaat inzicht in de boekhouding.  

Zakendoen met Confianza betekent korte 
lijnen en de aandacht die de klant verdiend. 
Je kunt bij ons altijd binnenlopen. De koffie 
staat klaar. Ons motto is: ‘eruit halen wat erin 
zit’. Dat geldt voor ons, maar zeker voor de 
klant! 

Adviseren op maat, dat is onze kracht. Wij 
bundelen de combinatie van financiële, 
(bedrijfs)economische en fiscaal-juridische 
kennis in één persoonlijke adviseur. Wij voeren 
opdrachten snel, vertrouwelijk en efficiënt uit. 
Onze interne lijnen zijn kort en onze adviezen 
zijn maatwerk.  
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ONZE RELATIEBEHEERDERS

Edwin Compier - fiscaal jurist Hugo Slootweg - belastingadviseurGerrit Klok - accountant

Casper van der Zwan - registeraccountant Stephan Slootweg - accountant Aron van Duijvenbode - accountant



Meer informatie? 

Kom langs! Bij ons kan je altijd binnenlopen. De koffie 
staat klaar. Meer informatie over Confianza accountants 
is te vinden op:

www.confianza.nl

Lees ons laatste e-magazine

Confianza accountants  
Rijnstraat 3, 2223 EG Katwijk 
Telefoon (071) 407 63 80  
e-mail: info@confianza.nl 

Confianza op LinkedIn

Volg ons op Twitter voor het laatste 
nieuws

https://twitter.com/ConfianzaAcc
https://www.linkedin.com/company/2361227/admin/
mailto:info@confianza.nl
https://confianzamagazine.nl/e/54/#cover
https://confianzamagazine.nl/e/54/#cover
http://www.confianza.nl
https://www.linkedin.com/company/2361227/admin/
mailto:info@confianza.nl
https://twitter.com/ConfianzaAcc
http://www.confianza.nl
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