
Tuinbouw en uitgangsmaterialen levert als topsector 

een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse 

economie. Het is een dynamische sector die 

grote diversiteit kent. Duurzaamheid speelt een 

belangrijke rol. We zien steeds verdergaande 

(product)innovaties, samenwerking in de keten 

en nieuwe afzetkanalen. Als ondernemer in deze 

sector is de dagelijkse aandacht voor uw product en 

personeel niet meer voldoende. U moet in staat zijn 

om vooruit te kijken om succesvol te blijven. ABAB 

Accountants en Adviseurs ondersteunt u hierbij op 

een efficiënte en eenvoudige manier. Zo kunt u zich 

richten op ondernemen. 

Sparringpartner in de  
(internationale) tuinbouwketen
ABAB heeft jarenlange kennis en ervaring in de sector 

samengebracht in een multidisciplinair team voor 

tuinbouw en uitgangsmaterialen. Voor iedere subsector 

in de tuinbouw hebben we een gespecialiseerde 

Relatiemanager. En ook onze vaktechnische specialisten 

op het gebied van administratie, belastingen, subsidies, 

personeelszaken en internationale vraagstukken, 

zijn thuis in de tuinbouw. Onze adviseurs kennen 

de sector over de volle breedte én de keten van 

producent tot afnemer. Wij volgen de ontwikkelingen 

op de voet en zijn op de hoogte van mogelijke 

kansen voor uw onderneming. Wij ondersteunen u, 

waar mogelijk proactief, bij alle branchespecifieke 

en bedrijfseconomische vraagstukken tot zelfs over 

landgrenzen heen.

Binnen ons team heeft u een eigen contactpersoon. 

Een sparringpartner die uw tak van sport kent. Hij is uw 

eerste en vaste aanspreekpunt bij al uw vraagstukken. 

Hij houdt u een spiegel voor en denkt mee over 

toekomstige ontwikkelingen. Waar nodig schakelt hij 

de juiste ABAB specialist in om u de beste oplossing te 

bieden.

 

Actuele kengetallen in uw specifieke sector
Als klant van ABAB heeft u via Mijn ABAB toegang tot 

uw branchespecifieke monitor. De branchemonitor 

bevat kengetallen specifiek voor uw sector, die 

automatisch en direct vanuit uw financiële administratie 

worden berekend. Daarmee bent u in staat uw 

prestaties te vergelijken met de rest van de sector en 

tijdig te anticiperen op ontwikkelingen.

De branchemonitor toont maandelijks of per kwartaal 

kengetallen, grafieken en analyses van zowel uw bedrijf 

als van de sector. Dit geeft u inzicht in de opbrengsten 

en kosten per bedrijfsactiviteit. Ook stelt ABAB 

bedrijfsvergelijkende cijfers op. Deze kengetallen en 

bedrijfsvergelijking zijn uitstekende hulpmiddelen om 

samen uw winstgevendheid te verbeteren.

ABAB en de tuinbouw

Een vruchtbare samenwerking als basis  
voor resultaat



Totaalpakket tuinbouw
Voor de sector tuinbouw en uitgangsmaterialen bieden 

wij een totaalpakket aan. Het totaalpakket bestaat uit:

• een persoonlijke sparringpartner gespecialiseerd in 

uw sector

• opstellen van de jaarrekening

• belastingaangifte

• fiscaal advies

• ABAB Internetboekhouden

• online toegang tot Mijn ABAB

• branchemonitor tuinbouw

Natuurlijk wilt u de kosten voor deze diensten in de 

hand houden. Daarom maken we vooraf duidelijke 

afspraken over de kosten. Een totaalpakket voor een 

vaste, scherpe prijs.

Opstellen van de jaarrekening
Het werk van onze accountants houdt méér in dan 

alleen jaarrekeningen samenstellen of controleren. Wij 

verzorgen ook begrotingen en liquiditeitsoverzichten. 

Zo heeft u compleet inzicht in uw bedrijfsvoering op 

basis waarvan u gedegen plannen voor de toekomst 

kunt maken. 

Mijn ABAB
Mijn ABAB is uw persoonlijke online omgeving. Hier 

vindt u uitgebreide management- en stuurinformatie. 

U ziet niet alleen uw actuele financiële cijfers, u 

heeft ook inzicht in uw tussentijdse resultaten 

en liquiditeitspositie. Dankzij dit inzicht neemt u 

weloverwogen beslissingen.

Advies bij salaris en personeel
Personeel is een cruciale factor voor het succes van uw 

onderneming. Uw salaris- en personeelsadministratie, 

maar ook contracten en de ontwikkeling van uw 

personeel zijn bepalend voor uw bedrijfsvoering. ABAB 

kan u daarbij adviseren en ontzorgen. We nemen uw 

administratie gedeeltelijk of helemaal uit handen en 

ondersteunen bij functioneringsgesprekken of een 

personeelsplanning.

Subsidies van a tot z
De overheid stimuleert innovatie met diverse subsidies. 

Onze subsidiespecialisten weten hoe u de kansen voor 

de topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen optimaal 

benut. Ze adviseren en begeleiden u bij het hele traject. 

Veelal op basis van ‘no cure, no pay’. 
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Hoewel bij de samenstelling van deze leaflet de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor 
onvolledigheden of onjuistheden. Deze leaflet heeft slechts een informatief karakter en aan de inhoud kunnen geen rechten 
worden ontleend. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Bent u benieuwd wat wij voor u als ondernemer kunnen betekenen?

Neem dan contact op via: tuinbouw@abab.nl of bel met één van onze tuinbouwspecialisten:

Veredeling & Sierteelt  Eric Flinterman eric.flinterman@abab.nl  06 53 94 59 87

Paddenstoelen & Boomteelt Maarten van der Linden maarten.vd.linden@abab.nl  06 20 41 13 72

Groenteteelt & Fruit  Frank Buiks frank.buiks@abab.nl  06 51 76 49 30

Boomteelt & Fruit  Frits van Dijkman frits.van.dijkman@abab.nl  06 22 79 89 16

Glastuinbouw* & Boomteelt  Mike Aldewereld mike.aldewereld@abab.nl 06 51 08 40 24

Groenteteelt & Boomteelt John Hopman john.hopman@abab.nl 06 13 13 44 60

*Zowel glasgroente als sierteelt

Meer informatie 

Ga naar abab.nl/tuinbouw
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