
De rechterhand van 
je kantoor 

 

RISK ADVISORY  
HRM | CORPORATE FINANCE |  FINANCIERINGSAANVRAGEN  
AUTOMATISERING | JURIDISCH | FISCAAL | ACCOUNTANCY

LEAFZ biedt intensieve ondersteuning voor grote en kleine 
administratiekantoren in heel Nederland. Het volledige pakket aan 
ondersteunende diensten biedt administratiekantoren de 

moeglijkheid een hoogwaardig en compleet pakket van diensten  
aan hun klanten aanbieden.

LEAFZ is een unieke samenwerking tussen FSV Accountants + 
Adviseurs en BLM Accountants.

Beide kantoBeide kantoren hebben dezelfde filosofie en hebben graag een 
intensief en persoonlijk contact met hun klanten. Wij vinden 
dat   door samenwerking en door het delen van kennis en 
kunde kantoren op lang termijn kunnen blijven inspelen op de 
behoefte van hun klanten. Daarom hebben we de reeds 
bestaande langdurige samenwerking tussen de beide kantoren 
verder uitgewerkt en beschikbaar gemaakt voor 
administratiekantoadministratiekantoren onder de naam Leafz.  

Wij gaan graag met u in gesprek over  wat Leafz voor u kan 
gaan betekenen. Leafz is geen franchise formule maar een 
samenwerkingsvorm van een administratiekantoor met een 
groep specialisten die bij FSV en BLM werkzaam zijn. De 
kosten en de investeringen zijn mede afhankelijk van de 
keuzes die worden gemaakt. Als basis geldt dat er een 
intensieve samenwerking ontstaat die zowel voor u als voor 
Leafz Leafz voordelen gaat bieden.

BLIJVEN ONDERNEMEN OP HET HOOGSTE NIVEAU

Telefoon: 040 230 7800
Email: info@leafz.eu

Bastion 50 
5509 MJ VELDHOVEN

www.leafz.eu



Het laatste nieuws het 
eerst voor u en uw 
klanten. Altijd 

vaktechnisch bij de tijd

ALTIJD UP-TO-DATE
Alle kennis en kunde 
staan tot uw 

beschikking op fiscaal 
juridisch en 

accountancy gebied

KWALITEIT BIEDEN
Meeliften op goed 
functionerende 

automatiseringssyste
men | korting op 
specialisten

KOSTEN BESPAREN

LEAFZ VOORDELEN


VAKTECHNIEK
Trainingen, memo’s en 
vakntechnische bijeenkomsten 


WEBSITE
Eigen website en emailadressen voor 
ieder aangesloten kantoor.


PUBLICATIES
Jaarlijkse publicaties voor uw 
klanten zoals “Fiscale Cijfers” en 
eindejaarstips.


SPECIALISTEN
Ondersteuning van specialisten op 
het gebied van accountancy, 
juridische zaken, fiscaliteiten, 
corporate finance, automatisering en 
risk advisory.

LEAFZ
IN ‘T KORT:

De wereld verandert snel en wetgeving wordt steeds complexer. Voor 
veel kleinere accountants- en administratiekantoren is het leveren 
van een volledig productassortiment steeds moeilijker. Soms zijn dit 
adviseurs die al lange tijd in het vak zitten maar alle ontwikkelingen 
niet meer kunnen bijbenen en soms zijn het jonge ondernemers die 
door de omvang van hun bedrijf niet in staat zijn om alles bij te 
houden. Investeren in automatisering en personeel is gezien de 
schaal schaal van deze kantoren erg lastig. Toch willen veel klanten niet 
weg bij hun huidige adviseur die in hun naaste omgeving gevestigd is 
of al jaren lang hun aanspreekpunt is. Er is sprake van een 
langdurige wederzijdse vertrouwensband. Leafz helpt deze kantoren 
om hun klanten toch te kunnen bedienen als een full service 
accountants- of administratiekantoor.

FULL SERVICE 
VOOR UW KLANTEN

“Het is jn als 
administratiekantoor dat ook 
meer complexe zaken door mij 
aangeboden kunnen worden en 
dat ik op die manier het contact 
mèt en de klant zelf kan 
behouden. Leafz maakt het 
mogelijk mijn mogelijk mijn klanten 
continuïteit te bieden”

T. Verwaal
Leafz Verwaal
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