Arno Koch neemt Belastingadvies- en Administratiebureau Claassen over
Op 1 februari 2016 heeft Arno Koch Belastingadvies- en Administratiebureau Claassen
overgenomen. De geboren en getogen Wageninger runt samen met zijn vader Hans al acht jaar
Administratiekantoor Koch & Zoon. Met deze overname gaat een grote wens in vervulling. Koch
gaat zijn klanten en relaties bedienen vanuit zijn nieuwe kantoor op het Agro Business Park 69 te
Wageningen.
Administratiekantoor Koch & Zoon biedt particulieren en ondernemers, van ZZP tot MKB, een
compleet aanbod: verwerken van financiële administraties, verzorgen van alle voorkomende
belastingaangiften, opstellen van jaarrekeningen, ondernemingsplannen en financieringsaanvragen.
Daarbij hecht Koch aan persoonlijk contact: “Ik vind het belangrijk om nauw betrokken te zijn bij onze
klanten. Ik sta hen graag bij met concrete tips en adviezen.” Zo signaleert hij tussentijds hoe een
onderneming er financieel voor staat: “Als een ondernemer zijn actuele financiële situatie kent, kan hij
tijdig ingrijpen en bijsturen. Ook maken ondernemingen vaak onnodig hoge kosten. Als
administratiekantoor geven wij hierin inzicht en advies. Voor een onderneming zal dat uiteindelijk
kostenbesparend werken.”
Arno Koch is 34 jaar en van jongs af aan geïnteresseerd in cijfers. Na voltooiing van een HBO-opleiding
werkte hij zes jaar bij Accountantskantoor Van den Oever in Bennekom. Samen met zijn vader richtte
hij acht jaar geleden Administratiekantoor Koch & Zoon op. Met deze overname realiseert hij een
grote uitbreiding van zijn bestaande kantoor. Arno Koch: “Het geeft me enorm veel energie. Ik ga niet
voor het grote geld, maar heb geleerd dat immateriële zaken in het leven veel belangrijker zijn.
Tevreden klanten, dáár haal ik mijn voldoening uit. De overname sluit uitstekend aan bij mijn ambitie
om verder door te groeien tot een veelzijdige partner op het gebied van administraties, belastingen en
advies.”
Claassen heeft alle vertrouwen in de overname: “Arno is een jonge, positieve en daadkrachtige
ondernemer. Bij de overname is hij niet over één nacht ijs gegaan. Voor mij een mooie afsluiting, voor
hem een prachtige nieuwe stap. Ik vertrouw mijn klanten met een gerust hart aan hem toe!”
Meer informatie over Administratiekantoor Koch & Zoon is te vinden op:
www.administratiekantoorkoch.eu.
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