
Administratiekantoor AAMB

UW PARTNER IN BUSINESS





Bent u op zoek naar een ervaren administratiekantoor? 

Met ervaren boekhouders die uw boekhouding, uw  

administratie en uw belastingzaken duidelijk en  

zorgvuldig verzorgen? 

Iemand die betrokken is bij uw onderneming? Iemand die met u meedenkt en uw 

financiële en administratieve zaken duidelijk en overzichtelijk in beeld brengt,  

zodat u weet wat er speelt?  

Dan bent u bij AAMB aan het juiste adres.

AAMB is als administratiekantoor gevestigd in Tilburg. Wij geven onze klanten  

persoonlijke aandacht en denken graag met u mee. Wij werken tegen een van  

te voren vast afgesproken prijs, verzorgen uw complete administratie en geven u  

daarbij ook waardevolle fiscale adviezen. U heeft dus bij AAMB altijd een volledig 

overzicht van uw bedrijfsactiviteiten of dienstverlening.



AAMB  
IS HÉT ADMINISTRATIE- 
KANTOOR VOOR ZZP’ERS, 
STARTERS, VRIJE BEROEPEN 
EN ONDERNEMINGEN. 

Als administratiekantoor kunt u vanzelfsprekend terecht voor uw complete 

administratie, of het nu een eenmanszaak, BV, VOF, een vereniging of een 

maatschap betreft.

Uw loonadministratie en belastingzaken zijn bij ons in vertrouwde handen. 

En natuurlijk helpen wij u graag bij uw privé aangiften! Ook starters zijn meer dan 

welkom bij AAMB, wij helpen u graag op weg naar een succesvolle onderneming.





DE WERKWIJZE  
VAN HET BRABANTSE  
ADMINISTRATIEKANTOOR. 

In het Brabantse land is het leven goed.  

Een uitspraak die inherent is aan de werkwijze van administratiekantoor AAMB. 

In een gemoedelijke sfeer kunt u hier terecht voor financieel advies, tips over uw 

bedrijfsvoering of gewoon samen eens van gedachten wisselen over de nieuwe  

kansen voor uw onderneming.

Heeft u financieringsvraagstukken dan helpen wij u graag verder met een 

onderbouwd advies waarmee u een grotere kans van slagen heeft.



EEN ADMINISTRATIE- 
KANTOOR MET VASTE 
PRIJSAFSPRAKEN... 

Maar al te vaak worden ondernemers geconfronteerd met vage eind afrekeningen. 

Bij AAMB willen wij onduidelijkheden voorkomen en werken wij met vaste  

prijsafspraken. Daarnaast is AAMB een officiële dealer van SnelStart een  

boekhoudpakket waarbij u zelf uw administratie kunt uitvoeren en waarnodig 

AAMB u assisteert. 

Kortom: succesvol ondernemen begint in het Brabantse land bij AAMB! 

Wanneer loopt u eens binnen voor een kennismakingsgesprek?
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AAMB ADMINISTRATIES 
VOOR SUCCESVOL ONDERNEMEN.
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