Epie is er om u te laten excelleren!
Wij zijn een flexibel, professioneel en gespecialiseerde backoffice voor accountantskantoren.
Door werkzaamheden aan ons uit te besteden, kunt u uw tijd efficiënter inzetten. Het
outsourcen van routinematige opdrachten geeft u de ruimte zich weer op uw klanten en
advieswerkzaamheden richten. Díe werkzaamheden waarmee u echt wat verdient.
Epie werkt voor accountantskantoren, niet voor hun cliënten
We werken voor accountantskantoren en niet voor hun klanten. Sterker nog, uw klanten
merken helemaal niets van ons bestaan.
Wij nemen u onder meer alle reguliere accountancy werkzaamheden, zoals dossiervorming,
jaarrekening rapportages, fiscale aangiften en administraties, uit handen, zodat u zich
volledig kunt concentreren op uw eindproduct en uw klanten. Zo kunt u uw personeel
efficiënter inzetten zonder kwaliteitsverlies.
Wij leveren maatwerk, zodat onze diensten naadloos aansluiten op de wensen en
verwachtingen van uw kantoor. Om de samenwerking soepel te laten verlopen, werken wij
op uw eigen systeem en met uw eigen software. Epie is als een extra afdeling van uw
kantoor.
Hoe werkt Epie?
Uw vaste contactpersoon werkt vanuit ons kantoor in Den Haag en heeft uiteraard veel
ervaring in de accountancy in Nederland. Ons Nederlandse team stuurt tevens een
backoffice elders in de wereld aan. Momenteel hebben wij zo ruim 200 gekwalificeerde
mensen tot onze beschikking, waardoor wij altijd de juiste persoon voor uw opdracht kunnen
vinden. Omdat u bij ons een vast aanspreekpunt heeft, merkt u daar niets van. U ontdekt
alleen hoe snel en nauwkeurig grote hoeveelheden werk worden afgeleverd.
Aantrekkelijke tarieven en maatwerk
Elke opdracht is uniek. Dat houdt ook in dat onze gunstige tarieven afhangen van uw
specifieke wensen. Wel maken we altijd vaste afspraken, zodat u nooit voor verrassingen
komt te staan. En zijn onze tarieven all in, dus bijvoorbeeld inclusief vervanging bij ziekte,
kantoorkosten, sociale lasten et cetera. Natuurlijk kan Epie ook op uurbasis voor u werken.
Afspraken zijn al mogelijk vanaf vier uur per week.
Wilt u weten wat Epievoor u kan doen?
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak op uw kantoor!
Telefoon: 088-4540045 / mail@epie.nl

