Nieuwsbrief april 2015
MY is MR geworden

Wat veranderd er voor u?

Per 1 januari 2015 hebben MY accounting en
belastingadviseurs en JTB Administratie en
Belastingadvies B.V. besloten hun krachten te bundelen
en samen verder te gaan onder de naam
MR administratie en belastingadvies.

Voor u betekent dit dat naast onze bereikbaarheid ook
onze dienstverlening nog beter zal worden. Wij willen
meer voor u betekenen en dit zal voor een groot deel
worden bereikt door proactieve advisering. Ook zullen
wij met betrekking tot de aanlevering van informatie
gaan werken met reminders. U zult begrijpen dat wij het
voorgaande echter alleen samen met u kunnen bereiken.

Het is tijd voor een nieuwe
locatie!
Aangezien ons bedrijf groeiende is en wij voor u beter
bereikbaar willen zijn hebben wij besloten om
per 1 mei 2015 te verhuizen naar het pand gelegen aan
de Kerkeveldlaan 2 te Roermond. Dit pand biedt naast
meer ruimte en doorgroeimogelijkheden voor ons bedrijf
ook een receptie, een bedrijfsrestaurant, ruimte voor het
geven van presentaties en voldoende
parkeermogelijkheden.

Social media en website
Naast gebruik van telefonie en e-mail zullen wij ook
gebruik gaan maken van onze website:
www.mradvies.nl
Ook kunt u ons liken/volgen via:

Via de verschillende mediakanalen zullen wij u
meenemen in fiscale handigheidjes, tips en actualiteiten.
Daarnaast zullen op onze website ook verschillende
artikelen verschijnen over onderwerpen waar u als
ondernemer, maar ook als particulier mee te maken kan
krijgen.

Kerkeveldlaan 2 (6042 JX) te Roermond

Kerkveldlaan 2
6042 JX ROERMOND
Tel. 0475-768768

Naast de reeds bekende adviseurs zullen ook nieuwe
adviseurs werkzaam zijn binnen ons team. De
uitbreiding van ons team betekent dat er meer kennis,
kunde en ervaring komt binnen onze organisatie.
Indien u naar aanleiding van het voorgaande vragen
heeft of indien u meer wilt weten over wat wij voor u
kunnen betekenen schroom dan niet om met ons contact
op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Team MR administratie & belastingadvies

Succes is meer dan alleen een
geweldig idee!
Onze deskundige professionals
begeleiden u graag en bieden u kwaltiet
tegen een betaalbare prijs.

